
 

 

Out-of-control op het spoor: wat nu? 
  

  

MAR JAN VAN D E N AK KER ,  I NGE VA N KOO TE N- SA T TER ,  R I C HA R D  D E R I JK  

  

  

  

  

 
This project plan is the starting point for students to 1) to express a preference for a project and 2) to 
use as information at the start of a project. It is also an annex to the contract. 
 
The project plan may be written in English or Dutch, please choose the corresponding section headers. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



 

1 
 

1 Introduction/Inleiding 

Dit software/game project is onderdeel van het NWO onderzoeksproject “Improving the resilience 
of railway systems” waarin de Universiteit Utrecht samenwerkt met de Nederlandse Spoorwegen 
(NS), ProRail, Erasmus Universiteit, en TU Delft. Voor een overzicht van de ideeën uit het NWO 
project zie [1].  

Het Nederlandse spoorwegnetwerk is één van de drukste ter wereld. Het is algemeen bekend en 
helaas onvermijdelijk dat er regelmatig verstoringen optreden. Voor het omgaan met een relatief 
kleine verstoring, zoals de versperring van een baanvak, hebben NS en ProRail protocollen 
ontwikkeld. Maar bij een grote verstoring, zoals een stroomstoring op een belangrijk knooppunt als 
Utrecht Centraal, of een opeenstapeling van kleine verstoringen, dreigt het netwerk out-of-control 
te raken. Na een extreme out-of-control dag is er in 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
oorzaak, dat onderzoek is gedaan met NS en Prorail samen en is uiteindelijk ook gedeeld met het 
ministerie en de 2e kamer. Hier is ook een definitie gedaan van wat out-of-control is. Deze definitie 
luidt:  

Op (een deel van) het spoornetwerk rijden geen treinen, ondanks dat alle resources (infrastructuur, 
materieel en, personeel) beschikbaar zijn. 

 In het onderzoeksproject worden methoden om out-of-control te voorkomen onderzocht. Er wordt 
gezocht naar vroegtijdige waarschuwingssignalen. Bij een dreiging van out-of-control wordt het 
gebied waar de verstoringen zijn losgekoppeld (geïsoleerd) van de rest van het netwerk.  

Buiten het geïsoleerde gebied zien we de koppelingen met het geïsoleerde gebied als stations waar 
niet verder gereden kan worden vanwege een versperring.  Hier worden reguliere protocollen 
toegepast. 

In het NWO project wordt onderzoek gedaan naar planning en aansturing in het geïsoleerde gebied. 
Dit is ook het onderwerp van dit  software/game project. Hier is de informatievoorziening 
onvolledig en is het een uitdaging om het treinverkeer zo goed mogelijk aan te sturen.   

In het algemeen bestaat het plannen van treinverkeer uit de volgende stappen: 

• Lijn planning: er wordt vastgesteld welke lijnen er worden gereden en met welke frequentie 
• Dienstregeling: vastleggen van de vertrek- en aankomsttijden van alle ritten 
• Materieel toewijzing: treinstellen toewijzen aan ritten 
• Personeelstoewijzing: welke machinist en conducteur werkt op welke rit 
• Operationele verkeersleiding: vrijgeven van rijwegen 

De eerste stap hierbij is het bepalen van een lijn planning. Hiervoor is een geavanceerd 
optimalisatie-algoritme ontwikkeld. De lijn planning in het geïsoleerde gebied is meestal anders 
dan de originele lijn planning. Omdat de informatievoorziening onvolledig is worden de 
vervolgstappen decentraal genomen. We nemen aan dat de aansturing vanuit een station wordt 
gedaan door één dispatcher. Voor elke trein die aankomt moet besloten worden wanneer en in 
welke richting deze vertrekt. Ook moeten er beslissingen genomen worden over machinisten. Zij 
moeten op tijd pauze kunnen nemen of tegen het einde van hun dienst in de richting van hun 
basisstation reizen. Voor deze beslissingen over treinen en machinisten zijn verschillende 
strategieën ontwikkeld. De dispatcher heeft in ieder geval de huidige informatie van zijn eigen 



 

2 
 

station. Maar er zijn ook scenarios waarbij hij bijvoorbeeld contact kan leggen met een ander 
stations. 

 

2 Goal of the project/Doel van het project 

 

2.1 What is the functionality of the software system or game?/ Wat is de 
functionaliteit van het software systeem of de game? 

 

Doel van dit project is het ontwikkelen van een game die experts van NS en ProRail de manier van 
aansturing uit het onderzoeksproject “Improving the resilience of railway systems” laat ervaren en 
hun denkkracht stimuleert om zoveel lijnen te voorzien van rijdende treinen. We bekijken een 
geïsoleerd gebied, d.w.z. een gebied waar reguliere bijsturing en informatievoorziening is 
weggevallen. 

De speler is dispatcher op één van de stations, dat wil zeggen hij heeft als taak om beslissingen 
nemen over vertrektijden van treinen, het toewijzen van materieel en personeel aan de treinen, het 
vrijgeven van rijwegen. Goed om te weten dat deze dispatcher normaliter meerdere rollen zijn, te 
weten: Decentrale verkeersleider en treindienstleider (ProRail) en bijstuurder materieel en 
personeel (NS). 

De eerste versie van de game wordt gebouwd voor de casus ‘small disrupted region’ (Utrecht CS, 
Hilversum, Baarn, Den Dolder, zie Figuur 1)) uit het onderzoek van Rolf van Lieshout. 

 

Figuur 1: Small disrupted region 

We gaan ervan uit dat er een gewenst lijn plan bepaald is met behulp van het optimalisatie 
algoritme uit het NWO project. In dit project zijn ook een aantal strategiën ontwikkeld voor het 
bepalen van vertrektijden van treinen: 

• ASAP: elke trein vertrekt zo snel mogelijk 



 

3 
 

• SYNC: probeer de gewenste frequentie zo goed mogelijk te benaderen 
• SYNC+ COORD: doe SYNC en houd rekening met voorrang voor intercities om problemen 

met inhalen te voorkomen. 

Hierbij kunnen treinen altijd dezelfde lijn rijden (STAT) of mogelijk wisselen van lijn (DYN). 

Er zijn verschillende situaties die verwerkt kunnen worden in verschillende game levels: 

• De speler kan in het begin van de game kiezen welke standaard strategie hij wil hanteren, 
kan tijdens de game de strategie aanpassen, of kan per trein zelf de vertrektijd bepalen 
(zelfregulatie). 

• De speler heeft alleen de (beperkte) informatie van zijn station of heeft meer informatie. 
Meer informatie kan zijn kennis over treinen die onderweg zijn naar zijn station of de 
mogelijkheid om te communiceren met andere stations. 

• Er is wel of geen lijnplanning. 

2.2 Deliverables 

• Werkend prototype 
• Volledig verslag van de uitgevoerde game play test(en) 
• Installatie-handleiding 
• Technische documentatie bruikbaar voor doorontwikkeling.  

2.3 Application area/ Toepassingsgebied 

Onderzoek naar nieuwe concepten voor bijsturing treinverkeer in out-of-control. Hiermee willen 
ProRail en NS ontdekken op welke manier welke elementen ingezet kunnen worden in de bijsturing 
van dit soort situaties. De game wordt gezien als een ontwerp-game. 

2.4 Related work 

Binnen het software/gameproject zijn als verschillende games over regelen van treinverkeer voor 
NS en ProRail ontwikkeld: 

• Scoren met sporen 
• Utrecht CS bijgestuurd 
• (A2) Corridor bijsturing 
• Game reisinformatie 

2.5 Boundary conditions/Randvoorwaarden 

De game wordt web-based en moet speelbaar zijn op een Windows-PC. 

2.6 Why is the project interesting?/Waarom is het project interessant? 



 

4 
 

Dit project is bedoeld innovatie experts van NS en ProRail een nieuwe manier van aansturing van 
treinverkeer in out-of-control situaties te laten ontwerpen. 

2.7 Why is the project interesting for the students?/ Waarom is het 
project interessant voor de student? 

Dit project is interessant om 2 redenen. In dit project maak je een serious game en ga je aan de slag 
met moderne technieken voor game ontwikkeling.  Het is een uitdaging om er een leuke en 
verslavende game van te maken. Het onderwerp van de game sluit aan bij actueel onderzoek en 
innovatie-studies bij NS en ProRail en bij de trend om meer zelforganisatie in te zetten. Kennis en 
inzicht op het gebied simulatie, algoritmen en AI komt hier goed van pas. 

3 Use/Gebruik 
3.1 User- or player perspective/Gebruikers- of spelersperspectief 

Zie 2.1 

3.2 System input 

Input voor het opzetten van de game: 

• Casus 
• Game design 
• Inzicht in hoe out-of-control er in de werkelijkheid uitziet (o.a. informatie-voorziening) 
• Prestatiematen 
• Aansturingsstrategiën. 

Input tijdens het spelen van de game: 

• Keuzes van de speler 
• Communicatie met andere station 

3.3 System output 

Presentatie en visualisatie van de statistieken die de kwaliteit van het treinverloop meten. De 
gereden treinen. Leaderboard. 

3.4  User behavior/Gedrag van de gebruiker 

De speler kruipt in de huid van een dispatcher op een station en regelt het vekeer in een 
gedistribueerde setting. 

3.5 Visualization and artwork/Visualisatie en artwork 

Artwork door 2D artists.  
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4 Requisites/Vereisten 

 

4.1 Domain knowledge and information supplied by the 
client/Domeinkennis en informatie geleverd door de opdrachtgever 

De game engine bevat een hoog-over simulatie van treinverkeer. De opdrachtgever zal input geven voor 
het simulatiemodel. 

4.2 Materials supplied by the client/Materiaal geleverd door de 
opdrachtgever 

n.v.t 

4.3 Data and examples supplied by the client/Data en voorbeelden 
geleverd door de opdrachtgever 

Beschrijving ‘small disrupted region’ (Utrecht CS, Hilversum, Baarn, Den Dolder) uit het onderzoek 
van Rolf van Lieshout.  

Benodigde domein specifieke data worden aangeleverd door NS en ProRail. 

4.4 Test environment/Testomgeving 

Medewerkers van de afdelingen Innovatie van ProRail en NS zullen de game testen en spelen. 

 

5 Administrative/Administratief 
5.1 Contact person/Contact persoon 

• Marjan van den Akker, Onderzoeker NWO project, Departement Informatica Universiteit 
Utrecht, j.m.vandenakker@uu.nl 

• Inge van Kooten-Satter, Business owner, Afdeling Prestatieregie en Innovatie Nederlandse 
Spoorwegen, Inge.vanKooten@ns.nl 

• Richard de Rijk, ProRail, Business owner, Afdeling Game Lab ProRail, 
richard.derijk@prorail.nl 

 

mailto:j.m.vandenakker@uu.nl
mailto:Inge.vanKooten@ns.nl


 

6 
 

5.2 Project duration/Projectduur 

September 2019 tot en met Januari 2020. 

 

Referentie 

[1] Mark Dekker, Rolf van Lieshout, Robin Ball, Paul Bouman, Stefan Dekker, Henk Dijkstra, Rob 
Goverde, Dennis Huisman, Deb Panja, Alfons Schaafsma, Marjan van den Akker (2018). A 
Next Step in Disruption Management: Combining Operations Research and Complexity 
Science. Conference on Advanced Systems in Public Transport (CASPT) 2018, Brisbane, 
Australia. 
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