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INTRODUCTIE 

De NV Nederlandse Spoorwegen is het meest bekend van het reizigersvervoer op het Nederlandse 

hoofdrailnet. Daarnaast is NS samen met ProRail verantwoordelijk voor de Nederlandse stations, 

verzorgt NS openbaarvervoerconcessies in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en 

onderhoudt NS haar vloot. 

Een aspect van het onderhoud dat NS aan haar treinmaterieel doet, is het dagelijks uitvoeren van 

technische controles, kleine reparaties en reiniging. Dit dagelijkse onderhoud gebeurt vooral ’s 

nachts op ongeveer 40 locaties in Nederland. Als een trein uit de reizigersdienst komt, wordt hij 

vanaf het eindpunt naar een van deze servicelocaties gereden. Dat zijn rangeerterreinen met 

faciliteiten voor het dagelijkse onderhoud. Het geheel van eindpunt en dichtbijgelegen 

servicelocaties noemen we de materieelknoop. De volgende morgen moet al het materieel weer 

gereed staan voor de nieuwe dag - op tijd, op het juiste spoor, in de gewenste samenstelling, schoon 

en technisch in orde. 

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. In dit project worden twee 

planningsalgoritmen gebruikt die hier ontwikkeld zijn. Het ene planningsalgoritme is onderwerp 

van onderzoek door een PhD-student van de Universiteit Utrecht en wordt mede doorontwikkeld 

door een programmeur van NS. Het andere planningsalgoritme wordt momenteel ontwikkeld door 

een MSc-student van de Universiteit Utrecht. 

DOEL 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype voor een toekomstig planningsysteem 

voor gebruik op servicelocaties en materieelknopen. In dit prototype moeten de gebruiker en twee 

planningsalgoritmen samen efficiënt tot een goede, maakbare planning komen, zowel van tevoren 

als real-time. Hiertoe dient een mens-machine-interface ontworpen en gebouwd te worden die het 

mogelijk maakt om werkzaamheden te plannen, de voortgang van de uitvoering bij te houden en 

het plan aan te passen als dat nodig is. De nadruk in dit project zal liggen op de mogelijkheid van de 

gebruiker om handmatig een oplossing voor een planprobleem op te stellen en aan te passen. Een 

belangrijke onderzoeksvraag daarbij is hoe de gebruiker van de software efficiënt een oplossing 

voor een planningsprobleem kan invoeren. 

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

In het beoogde softwareproduct kan de gebruiker een planprobleem en randvoorwaarden 

definiëren. Voor dit planprobleem kan hij vervolgens zelf op een gebruiksvriendelijke manier een 

(al dan niet geldige) oplossing (plan) of suggesties daarvoor invoeren. De gebruiker kan dan de 

planningsalgoritmen aanroepen om de oplossing geldig of beter te proberen te maken. Wanneer de 

algoritmen uitgevoerd zijn kan de gebruiker de oplossing aanpassen. Op langere termijn kan de 

software gebruikt worden zowel voor het van tevoren maken van een oplossing (plan) voor een 

planprobleem als voor het real-time blijven zorgen voor een uitvoerbaar plan, rekening houdend 



met wijzigingen in het planprobleem en in de randvoorwaarden. De gebruiker kan daarbij in de 

software de actuele status van de werkelijkheid bijhouden. Ook kan met de software van tevoren 

gesimuleerd worden dat pas op een bepaald moment een of meerdere wijzigingen in het 

planprobleem of in de randvoorwaarden bekend worden. 

Oplossingen kunnen door de software op verschillende manier worden gevisualiseerd. Zo kan op 

een plattegrond van de servicelocatie, met daarop sporen en voorzieningen, op elk moment de staat 

van de locatie worden getoond: waar staat welke trein, welke activiteit wordt eraan uitgevoerd en 

wat is de voortgang daarvan. De staat kan real-time getoond worden. Ook kunnen tijdslijnen van 

diverse entiteiten getoond worden. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Het softwareproduct wordt ontwikkeld om ervaring op te doen met het gebruik van 

geautomatiseerde ondersteuning voor het plannings- en uitvoeringsproces op servicelocaties. 

Enerzijds geeft het inzicht in de eisen en wensen van gebruikers die in tamelijk hectische 

omstandigheden complexe logistieke beslissingen moeten nemen. Anderzijds betreft het een test 

om te beoordelen in welke mate de door de planningsalgoritmen gegenereerde plannen aansluiten 

bij de werkelijkheid. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

In twee vorige bachelor-projecten is een basis gelegd voor de representatie en visualisatie van een 

plan, voor het via een mens-machine-interface kunnen invoeren van een planprobleem en 

randvoorwaarden, voor het laten berekenen van oplossingen door een planningsalgoritme en voor 

het door de gebruiker kunnen aanbrengen van wijzigingen van tijden in de oplossing. Deze 

software is beschikbaar en gemaakt met het oog op verdere ontwikkeling. De uitbreiding betreft het 

op een gebruiksvriendelijke manier met de hand kunnen maken van een oplossing, het aansluiten 

van een tweede algoritme op de software, het visualiseren van de werkroosters van 

personeelsleden en het meer interactief kunnen werken met de planningsalgoritmen in een 

operationele context. Zie de appendix voor screenshots van de beschikbare software. De 

planningsalgoritmen worden geleverd vanuit het onderzoek en de ontwikkeling bij NS. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

In dit project wordt een interface tussen mens en machine ontwikkeld die het mogelijk maakt dat 

een menselijke planner daadwerkelijk interactief kan werken met intelligente planningssoftware. 

De mens moet de machine als slimme hulp gaan beschouwen, zonder het gevoel te hebben dat de 

machine te veel van zijn werk overneemt. In dit project leggen we de vraag bij de projectgroep neer 

hoe de gebruiker van de software efficiënt een oplossing voor een planningsprobleem kan invoeren 

en wijzigen. 

Een ander aspect dat het project interessant maakt, is dat het aansluit bij lopend onderzoek. 

Daarmee levert men een directe bijdrage aan het slaan van een brug tussen onderzoek op 

universiteiten en de praktijk in bedrijven. 



Ten slotte is het project maatschappelijk relevant. Het te ontwikkelen softwareproduct zou het 

mede mogelijk moeten maken dat NS vaker treinen volgens dienstregeling kan laten rijden, treinen 

beter kan onderhouden, beter rekening kan houden met onverwachte wijzigingen en efficiënter 

gebruik kan maken van beschikbare productiemiddelen. Daarnaast breidt NS haar vloot uit door 

het steeds grotere aantal reizigers. Uitbreiding van servicelocaties gaat gepaard met enorme 

investeringen en kosten bovendien veel schaarse ruimte. Om dergelijke uitbreidingen zo veel 

mogelijk te voorkomen, moet de procesvoering steeds geavanceerder worden. Deze software zou 

daar een bijdrage aan moeten kunnen leveren. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

De projectgroep wordt veel vrijheid gegeven om de interactie met de gebruiker vorm te geven in 

samenspraak met potentiële gebruikers. Verwacht wordt dat studenten met innovatieve ideeën 

komen wat betreft het invoeren van een (deel)oplossing voor een planprobleem en de 

communicatie tussen mens en intelligente machine. In de wetenschap dat de werkelijkheid veel 

meer aspecten kent dan in een formeel planningsalgoritme kan worden meegenomen, komt het 

erop 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 dit project 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 NS 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. Ook dient er een gebruikershandleiding opgeleverd te worden. 

Gedurende het project zal op diverse momenten de software geïnstalleerd worden bij NS en met 

gebruikers en andere ontwikkelaars getest worden. 

PROJECTDUUR 

Februari 2018 tot juli 2018. 

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 en zonder installatie van additionele software als Visual 



Studio. De software dient geschreven te worden in C#, in overeenstemming met de aangeleverde 

softwaremodulen.  

SYSTEEM INPUT 

Basisgegevens als materieeleigenschappen, de configuratie van het servicebedrijf en eventueel het 

planprobleem worden nu uit YAML-bestanden uitgelezen. Voor de communicatie met een van de 

algoritmen wordt nu gebruikgemaakt van Protocol Buffers. 

Voor het bedienen van de software maakt men gebruik van een 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, afwegingen gemaakt worden, grenzen gesteld worden en 

oplossingen getoond en geanalyseerd worden, zo dat mens en machine elkaar aanvullen en elk een 

passende bijdrage levert. 

ONGEWENST GEDRAG 

Ongewenst is als 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 te ontwikkelen software en de onderliggende planningsalgoritmen en alles 

gewoon met de 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 

De potentiële gebruikers hebben mogelijk veel ervaring met het puzzelen en communiceren met 

anderen om binnen de randvoorwaarden te zorgen voor een zo groot mogelijke productie op een 

servicelocatie, maar weinig of geen ervaring met het werken met planningssoftware. Belangrijk is 

dat de meeste potentiële gebruikers geregeld onder tijdsdruk werken en op verschillende manieren 

contact onderhouden met medewerkers buiten op het terrein en bij de verkeerleiding.  

VISUALISATIE 

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

computer. De gebruiker moet steeds zo snel mogelijk kunnen zien wat hij wil opzoeken of 

aanpassen. 

ARTWORK 



Voor dit project is geen artwork nodig. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De gebruiker werkt vanuit zijn professie. Belangrijk voor de acceptatie van het te ontwikkelen 

planningsysteem 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. De 

planningsalgoritmen zullen gezien worden als een handige hulpmiddelen, zonder dat de mens de 

controle over het eindresultaat verliest. 

ACTIES/HANDELINGEN 

De gebruiker moet planproblemen en randvoorwaarden kunnen invoeren en wijzigen, oplossingen 

kunnen invoeren en wijzigen, en om suggesties voor een planning kunnen vragen. 

VEREISTE MATERIALEN 

MATERIALEN AANGELEVERD DOOR DE OPDRACHTGEVER 

De software zoals die door de twee vorige bachelor-projecten is gemaakt en daarna verder is 

ontwikkeld, inclusief bronbestanden, bestaande voorbeelden en documentatie, evenals twee 

planningsalgoritmen zullen door NS worden aangeleverd. Het ene planningsalgoritme is nu al 

beschikbaar en aangesloten op de software van de vorige bachelorprojecten, het andere zal bij 

aanvang van het project beschikbaar zijn en zal tijdens dit project moeten worden aangesloten. 

TESTOMGEVING 

Het te ontwikkelen softwareproduct zal getest worden op een standaard computer van NS met 

Windows. Het testen zal gedaan worden door zowel potentiële gebruikers als onderzoekers. 

CONTACTPERSOON 

Vanuit de NS zullen Bob Huisman (Bob.Huisman@ns.nl), Pieter Buzing (Pieter.Buzing@ns.nl) en 

Demian de Ruijter (Demian.DeRuijter@ns.nl) samenwerken en overleggen met het projectteam. 

Demian de Ruijter is voor de studenten het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het 

leveren en verzorgen van de specifieke materialen ten behoeve van de ontwikkeling. Pieter Buzing 

ontwikkelt bij NS een van de twee planningsalgoritmen door en kan benaderd worden bij vragen 

die te betrekking hebben op dat algoritme. 

APPENDIX 

Screenshots van de beschikbare software. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


