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INTRODUCTIE 

NedTrain is een onderdeel van NS en verantwoordelijk voor het onderhoud van de treinen. Een 
aspect van het onderhoud is het dagelijks uitvoeren van technische controles, reparaties en 
reiniging. Dat gebeurt vooral ’s nachts op ongeveer 40 locaties in Nederland. Als een trein uit de 
reizigersdienst komt, wordt hij vanaf het eindpunt naar een servicelocaties gereden. Dat is een 
rangeerterrein met faciliteiten voor het onderhoud en de reiniging. De volgende morgen moet de 
trein op tijd weer gereed staan voor de nieuwe dag. 

Het dagelijks plannen van het rangeren en het onderhoud is een complex vraagstuk dat nu vooral 
uitgevoerd wordt door mensen op basis van hun intelligentie, inzichten en ervaring. Momenteel 
werkt men aan methoden om de mens te helpen bij het maken en wijzigen van een planning, onder 
meer bij  het Center for Algorithmic Systems van  de Universiteit Utrecht. 

DOEL 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een prototype voor een toekomstig 
planningsysteem voor gebruik op servicelocaties, zodat verschillende algoritmen in een op de 
praktijk gelijkende situatie getest en gedemonstreerd kunnen worden. De algoritmen worden als 
modulen aangeleverd door diverse onderzoeksgroepen. Het project richt zich op de mens-machine-
interface. 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Het beoogde softwareproduct visualiseert een configureerbare servicelocatie, inclusief sporen en 
voorzieningen. Daarop worden verschillende treinen afgebeeld met de uit te voeren 
werkzaamheden en de voortgang daarvan. Aangezien het een continu proces is, dient de actuele 
situatie steeds bijgewerkt te worden. Gegeven de actuele of een gekozen willekeurige situatie kan 
de gebruiker vragen om een plan te genereren om een gewenste toekomstige situatie te realiseren. 
Daarbij zal het mogelijk zijn dat de gebruiker inzicht krijgt in stappen die het planningsalgoritme 
voorstelt, suggesties en beperkingen kan geven voor de oplossing, het plan kan veranderen en de 
actuele status conform de werkelijkheid kan bijwerken. 

Als optie kan een module ontwikkeld worden die het binnenkomend treinverkeer en uit te voeren 
werkpakket per trein on-line genereert, alsmede de uitvoering van plannen op een realistische 
manier simuleert. Daardoor wordt he mogelijk een werkelijkheidsgetrouwe omgeving na te 
bootsen en verschillende algoritmen overeenkomstig te beproeven. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Het softwareproduct wordt ontwikkeld voor planning op service locaties openbaar vervoer bij 
NedTrain en wordt in eerste instantie gebruikt in een kantooromgeving als proefopstelling. 
Vervolgens zou het mogelijk moeten zijn om op één of meer servicelocaties een praktijkproef te 
doen op het moment dat een goed planningsalgoritme beschikbaar is. Of het softwareproduct in een 
later stadium gebruikt kan worden als basis voor een operationeel systeem op alle locaties zal 
onder meer afhangen van het succes van de proeven. 



Ook is het mogelijk interessant voor universitaire onderzoeksgroepen die werken aan 
planningsalgoritmen. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Verschillende commerciële partijen bieden softwareproducten aan voor het plannen van 
werkzaamheden. Ook bestaan producten voor het besturen van rangeerbewegingen. Daarnaast is 
een door bachelor-studenten van de TU Delft gemaakt softwareproduct beschikbaar voor het 
demonstreren van het werk in een onderhoudsbedrijf. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Een van de interessante aspecten van het project is dat het op een flexibele manier gekoppeld moet 
kunnen worden aan algoritmen die door verschillende onderzoeksgroepen ontwikkeld worden. 
Daarbij levert het een directe bijdrage aan het slaan van een brug tussen actueel onderzoek op 
universiteiten en de praktijk in bedrijven. De te gebruiken planningsalgoritmen worden momenteel 
gemaakt door master studenten van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van eerdere onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Technische Universiteit Delft, alsmede van interne ontwikkelingen bij NS. Mogelijk 
dat gedurende het project meer invalshoeken ingebracht worden. 

Aangezien het potentiele toepassingsgebied openbaar vervoer is en het te ontwikkelen product het 
mede mogelijk maakt dat de met openbaar vervoer samenhangende werkzaamheden in druk 
bewoond gebied ’s nacht uitgevoerd kunnen worden zonder al te veel last voor de omgeving, maakt 
het een maatschappelijk relevant project. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

De projectgroep wordt veel vrijheid gegeven om de interactie met de gebruiker vorm te geven. 
Verwacht wordt dat studenten met innovatie ideeën komen voor manier waarop plannen worden 
weergegeven, alternatieven worden vergeleken en menselijke suggesties worden verwerkt. In de 
wetenschap dat de werkelijkheid veel meer aspecten kent dan in een formeel planningsalgoritme 
kan worden meegenomen, komt het er op aan dat het te ontwikkelen softwareproduct de 
verbindende schakel vormt tussen enerzijds de mens met al zijn inzichten en anderzijds de formele 
planningsalgoritmen. 

Daarnaast geeft het de mogelijkheid om alvast kennis te maken met methoden die bestaan voor het 
plannen van activiteiten. Dit als voorbereiding voor een mogelijk vervolgtraject in de masterfase. 

DELIVERABLES 

Het softwareproduct dient opgeleverd te worden inclusief bronbestanden en eventueel benodigde 
bibliotheken, zodat NedTrain zelf aanpassingen kan doen in de toekomst. Daartoe dient de software 
voldoende beschreven te zijn, alsmede de procedure voor het maken van nieuwe versies. Een 
belangrijk aandachtspunt is het format voor het opslaan van plannen met tussenstappen, de 



interface met de planningsalgoritmen en de configuratiemethode voor servicelocaties, treinen en 
werkzaamheden. 

Gedurende het project zal op diverse momenten de software geïnstalleerd worden bij NedTrain en 
met gebruikers en andere ontwikkelaars getest worden. 

PROJECTDUUR 

Wat is de begin- en einddatum van het project. 

11 februari 2016 tot en met 1 juli 2016. 

ONTWERP GRENZEN 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De software zal stand-alone moeten gaan draaien op een standaard PC met Microsoft Windows, 
zonder al te stringente eisen aan de versie. Data, zoals plannen en configuraties, zal opgeslagen 
worden in een lokaal te installeren MySQL-database. Voor het maken van de software wordt niet 
geëist dat het in een bepaalde taal en ontwikkelomgeving gemaakt wordt. Wel zal rekening 
gehouden worden met manier waarop de planningsalgoritmen aangeleverd worden. Tot nu toe 
doen de meeste onderzoekers dat als Java-module. In sommige gevallen stuurt deze Java-module 
weer een CPLEX solver aan. 

SYSTEEM INPUT 

De input wordt primair door de gebruiker ingevoerd. Het softwareproduct zal voor het 
configureren van locaties, treinen en werkzaamheden  een simpele voorziening hebben. Voor het 
maken, toetsen en wijzigen van plannen maakt men gebruik van standaard toetsenbord, muis en 
scherm. Aangezien de manier waarop de gebruiker met het totale systeem kan gaan werken van 
grote invloed is op de acceptatie, dient veel aandacht naar dat aspect uit te gaan. De projectgroep 
wordt geacht met goede voorstellen te komen. 

GEWENST GEDRAG 

Het belangrijkste is dat gebruiker en planningsysteem als team gaan samenwerken, waarbij over en 
weer gecommuniceerd wordt, afwegen gemaakt worden, grenzen gesteld worden en oplossingen 
getoond en geanalyseerd worden, zo dat mens en machine elkaar aanvullen en elk een passende 
bijdrage levert. Het beste plan is immers het beste uitgevoerde plan. 

ONGEWENST GEDRAG 

Ongewenst is als ofwel de mens plannen vrijgeeft alleen omdat de computer het zegt, zonder dat hij 
de moeite neemt om het plan te begrijpen en te evalueren. Ongewenst is ook als de planner geen 
gebruik maakt van de onderliggende planningsalgoritmen en alles gewoon met hand invult zoals hij 



altijd al gedaan heeft. Kortom, de mens moet het softwaresysteem als nuttig hulpmiddel zien en niet 
als bedreiging of lastige administratieve rompslomp. 

GEBRUIK 

VISUALISATIE 

Het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk zakelijke informatie uit te wisselen tussen gebruiker en 
computer. 

ARTWORK 

Artwork lijkt op dit moment niet van toepassing. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De gebruiker werkt vanuit zijn professie. Belangrijk voor de acceptatie van het te ontwikkelen 
planningssysteem is dat de gebruiker het gevoel heeft dat zijn menselijke intelligentie en inzicht om 
problemen op te lossen vanuit een praktisch perspectief goed ingezet kan worden. Het 
planningsalgoritme zal gezien worden als een handig hulpmiddel, zonder dat de mens de controle 
over het eindresultaat verliest. 

ACTIES/HANDELINGEN 

Invoeren en wijzigen van planningsvragen, vragen om suggesties voor een planning, analyseren van 
planningen, geven van suggesties en beperkingen voor oplossingen, bijwerken van de voortgang 
van de werkzaamheden en de rangeerbewegingen. 

VEREISTE MATERIALEN 

TESTOMGEVING 

Standaard PC met Windows. Het testen zal gedaan worden door zowel potentiele gebruikers en 
onderzoekers. 

CONTACTPERSOON 

Bob.Huisman@nedtrain.nl 

Demian.DeRuijter@nedtrain.nl 

 


