
1 | P a g i n a  

 

 
 
 

Veilig onderhouden van spoorgebonden 
werkmaterieel op opstelspoor locaties 

 

 
 
 
 
 
 

 
Eindwerk opleiding Middelbare Veiligheidskunde MVK 
 
Auteur: Rutger den Drijver 

 

Datum eindwerk Augustus 2016 
Promotienummer Apply MVK 34/35 – 2015/2016 
Promotiebegeleider Herman Herrebout 

 
 



2 | P a g i n a  

 

Managementsamenvatting 
 
Om snel, veilig en goed spoor te kunnen vernieuwen zet Spitzke Spoorbouw bv werktreinen in 
van moederbedrijf Spitzke SE. Deze machines worden in geheel Europa ingepland en reizen 
van bouwplaats naar bouwplaats. Om deze machines optimaal en veilig te laten draaien is het 
soms nodig om, buiten de reguliere onderhoudsbeurten, kleinschalig onderhoud en reparaties 
uit te voeren. Dit vindt bijvoorbeeld ook plaats op opstelspoorlocaties in Nederland. 
 
Bij deze activiteiten werden tot op heden geen aanvullende maatregelen genomen om een 
veilige werkomgeving te creëren voor onderhoudsmonteurs, treinverkeer en omgeving. En dit 
terwijl er sprake is van een behoorlijke gevaar zetting. Denk aan aanrijdgevaar van 
onderhoudspersoneel � trein, trein � trein en elektrocutiegevaar door bovenleiding. Voor 
Spitzke Spoorbouw bv een ongewenste situatie en aanleiding voor dit onderzoek. 
 
Uit onderzoek van relevante wet- en regelgeving bleek dat onderhoud van spoormaterieel niet 
concreet binnen de context van zowel spoorwegwet, Arbo catalogus als Normenkader veilig 
werken viel en dat terwijl deze feitelijk de formele spelregels voor werken binnen de railinfra 
vormen. Dit is zeer waarschijnlijk ook een van de redenen dat er voor onderhoud aan 
spoormaterieel binnen de branche nauwelijks iets georganiseerd wordt. 
 
Dit onderzoek diende dan ook twee doelen. Enerzijds inzicht krijgen in de risicofactoren en 
gevaren en anderzijds een voorstel te doen voor het structureel borgen en organiseren van een 
veilig werkproces. 
 
Inzicht in gevaren en risicofactoren is verkregen uit diverse locatiebezoeken en interviews met 
betrokkenen, waarbij bleek dat er sprake is van zowel generieke als locatiespecifieke gevaren. 
Generieke gevaren zijn te beschouwen als gevaren die voor de gehele opstelspoorlocatie of 
meerdere opstelsporen van toepassing zijn. Locatiespecifieke gevaren hebben slechts 
betrekking op een of enkele opstelsporen. Met behulp van een speciaal ontworpen procedure 
(Veilig Onderhoud Spoormaterieel) zijn de methodieken voor inzichtelijk maken van relevante 
gevaren en risicofactoren vastgesteld. Deze geven ook aanleiding tot het invullen van passende 
beheersmaatregelen ter borging van geïdentificeerde gevaren. Daarnaast zijn voorstellen 
gedaan voor de feitelijke uitrol en implementatie van de procedure VOS binnen Spitzke. 
 
Ter concretisering van bovenstaande is voor opstelspoorlocatie Arnhem Goederen een 
gedetailleerde inventarisatie van gevaren, risicofactoren, risico’s, beheersmaatregelen en 
restrisico’s uitgevoerd. Uiteindelijk is op basis van een calculatieve berekening van (rest)risico’s 
vastgesteld dat spoor 30 het meest veilige spoor is voor het onderhoud van werkmaterieel op  
opstelspoorlocatie Arnhem Goederen. 
 
Ten behoeve van het borgen en organiseren van een veilig werkproces zijn aan de hand van 
procedure VOS diverse voorstellen gedaan voor de feitelijke uitrol en implementatie binnen 
Spitzke.  
 
Met inachtneming van procedure VOS kan Spitzke Spoorbouw bv in de toekomst alsnog op 
systematische wijze gevaren en risicofactoren beheersen en daarmee een veilige 
werkomgeving creëren voor het onderhoudspersoneel, het treinverkeer en de omgeving. 
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Inleiding 
 
Als kleine jongen keek ik reikhalzend uit naar de wintermaanden. Niet vanwege wintersport of 
schaatsen, zeker niet, maar omdat mijn vader dan op weer eens een slechte winterdag zijn 
oude Märklin treinen van zolder haalde. Ik heb daar waarschijnlijk mijn interesse voor het spoor 
ontwikkeld, niet wetende dat ik later als ik groot zou zijn nog eens toevallig in de spoorwereld 
terecht zou komen. De Märklinbaan heb ik uiteindelijk van mijn vader meegekregen toen ik het 
huis uit ging, maar inmiddels vind ik schaal 1-op-1 toch interessanter! 
 
Dit eindwerk gaat over het veilig uitvoeren van onderhoud aan werkmaterieel op opstellocaties. 
Het onderwerp van mijn eindwerk is wat mij betreft op mijn lijf geschreven. Ik kan hier, naast 
mijn genoemde treinenpassie, ook mijn andere passie kwijt namelijk veiligheid. Van dit laatste 
heb ik uiteindelijk niet toevallig, maar bewust, mijn beroep gemaakt! 
 
Kortom, ik ben blij met het thema waarmee ik zoveel affiniteit heb. Daarvoor een speciaal woord 
van dank voor mijn werkgever Spitzke Spoorbouw bv, die mij tevens de gelegenheid bood om 
de opleiding Middelbare Veiligheidskunde te volgen. Daar is het uiteindelijk tenslotte mee 
begonnen. Met dit eindwerk hoop ik de opleiding succesvol af te kunnen sluiten. 
 
Dit was niet mijn eerste eindwerk, maar wel de pittigste. Achteraf kan ik stellen dat ik de 
combinatie drukke baan, gezin en een intensieve studie heb onderschat. Dit eindwerk was 
uiteindelijk dan ook een leerzame ervaring, niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch. 
Van het bedenken van de onderzoeksopzet, het bestuderen van literatuur en het opzetten en 
uitvoeren van het onderzoek tot het schrijven van dit eindwerk. Het heeft me zowel 
vakinhoudelijk als ook persoonlijk verder ontwikkeld. 
 
Mijn eindwerk is mede tot stand gekomen door de belangeloze hulp en inzet van een aantal 
personen. Binnen Spitzke ben ik in het bijzonder dank verschuldigd aan mijn collega’s Erwin 
Hofs en Johan de Lange voor de inhoudelijke discussies die wij voerden over dit thema en het 
delen van hun visie en kennis op dit gebied. 
 
Verder gaat mijn speciale dank uit naar mijn promotor Herman Herrebout voor zijn interesse, 
kritische blik en feedback om mijn onderzoek en het eindwerk tot een succes te laten leiden.  
 
Uiteraard nog een oprecht ‘dank je wel’ aan iedereen die direct of indirect zijn of haar aandeel 
heeft geleverd aan dit eindwerk.  
 
Als laatste wil ik mijn vrouw Anne-Marie en mijn dochters Nienke en Sanne bedanken voor hun 
begrip als ik weer eens bezig was met mijn studie en eindwerk. Ik waardeer jullie geduld enorm! 
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Hoofdstuk 1; Inleiding, probleemstelling en scope 
 
Inleiding 
In 2015 ben ik gestart met de opleiding Middelbare Veiligheidskunde MVK bij Apply 
Opleidingen. Deze opleiding moet worden afgesloten met een individueel eindwerk. Dit 
document omvat mijn individuele eindwerk. Het onderwerp heb ik samen met mijn werkgever 
Spitzke Spoorbouw bv gekozen. Ik werk daar sinds 2006 en ben binnen Spitzke 
verantwoordelijk voor twee stafafdelingen, namelijk Human Resource Management en Kwaliteit, 
Veiligheid en Milieu (KAM).  
 

Administratie

Rutger den Drijver

Manager P&O / KAM

Ralf Babosek

Directeur

Erwin Hofs

Bedrijfsleider

Productiemanagement Logistiek/treindienst LascoordinatorProjectleidingWerkvoorbereidingCost Engineering

Afbeelding: organigram Spitzke Spoorbouw bv 

 
Probleemstelling 
Op vrijdag 19 september 2014 legt Johan de Lange (logistiek manager Spitzke Spoorbouw bv) 
een probleemstelling voor aan Jan van der Kolk (secretaris brancheoverleg 
treinvervoersafdelingen spooraannemers (hierna de Infragroep)). De probleemstelling heeft 
betrekking op tussentijds onderhoud aan spoorgebonden werkmaterieel. 
 
Dit onderhoud dient ertoe om de spoorgebonden werkmaterieel weer “fit” te krijgen voor een 
volgende inzet. Het gaat dus met name om preventief onderhoud of kleinschalige reparaties.  
Grootschalige reparaties, revisie of modificaties worden door moederbedrijf Spitzke SE normaal 
gesproken in de arbeidsluwe winterperiode (december-februari) doorgevoerd in de eigen 
werkplaats in Grossbeeren (D). Het onderhoud aan het werkmaterieel waarover deze 
probleemstelling gaat is dus kleinschalig van aard en vindt plaats op opstellocaties door geheel 
Nederland.  
 
Bijzonder daarbij is dat er (tot op heden) geen maatregelen worden genomen om de veiligheid 
voor de onderhoudsploeg, de machine en de omgeving waaronder het reguliere treinverkeer te 
waarborgen.  
 
Specifiek zijn er 2 belangrijke gevaren van toepassing, namelijk aanrijdgevaar door/met 
treinverkeer en elektrocutiegevaar door de onder spanning staande bovenleiding. Hoewel er 
zich tot op heden nimmer incidenten hebben voorgedaan, vindt Spitzke Spoorbouw bv de 
huidige situatie waarin vrijwel niets wordt georganiseerd sterk ongewenst.  
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Vanuit haar verantwoordelijkheid als goed werkgever wil Spitzke medewerkers een veilige 
werkplek bieden en daarnaast geen onveilige situatie voor de omgeving creëren. Daarom heeft 
Spitzke ondergetekende gevraagd om de risico’s te inventariseren, kaders vast te stellen 
waarbinnen onderhoud op locaties structureel veilig kan gebeuren en een voorstel te doen om 
deze werkmethode te implementeren in de organisatie. 
 
Scope 
Het gezamenlijk gekozen onderwerp betreft dus concreet het uitvoeren van een onderzoek dat 
zich specifiek richt op het in kaart brengen en voorkomen van locatiegebonden risico’s , 
risicofactoren  en aanrijd - en elektrocutiegevaar  bij het preventief onderhoud (en 
kleinschalige reparaties) van spoorgebonden werkmaterieel van Spitzke op diverse 
opstellocaties in Nederland, op een structurele manier. 
 
Ter verduidelijking van het begrip risico: 
De mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald ongewenst effect zal plaatsvinden. 
 
Ter verduidelijking van het begrip aanrijdgevaar: 
Met aanrijdgevaar wordt bedoeld de mogelijkheid dat, tijdens werken in of nabij het spoor, een 
(bijna)aanrijding tussen trein – trein, trein – materiaal/gereedschap of trein – mens ontstaat. 
  
Ter verduidelijking van het begrip elektrocutiegevaar: 
Met elektrocutiegevaar wordt bedoeld de mogelijkheid dat, tijdens werken aan of nabij de bovenleiding 
1500V gelijkspanning of 25kV wisselspanning elektrocutie ontstaat. 
 
Ter verduidelijking van het begrip risicofactor: 
Een factor die nodig is om van een gevaar naar een risico te komen. 
 
Het uitvoeren van de opdracht bij mijn eigen werkgever heeft een aantal voordelen. Ik heb een 
interessant en uitdagend onderwerp waar ik (deels onder werktijd, deels in eigen tijd) aan kan 
werken. Spitzke heeft na voltooiing van dit eindwerk tegen geringe kosten een thema 
inhoudelijk laten uitwerken waarmee het bedrijf zijn voordeel kan doen. 
 
NB: Overige (arbo)gevaren 
Dit onderzoek richt zich dus primair op aanrijd- en elektrocutiegevaren bij onderhoud aan 
werkmaterieel. In dat kader heb ik, in dit onderzoek, andere (arbo)gevaren buiten beschouwing 
gelaten. Deze arbogevaren moeten echter niet onderschat worden en dienen in de taak risico 
analyse voor het uitvoeren van onderhoud aan spoorgebonden werkmaterieel te zijn 
opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende arbogevaren: 

- Werken nabij draaiende delen van het spoormaterieel; 
- Werken met geluid producerende gereedschappen; 
- Werken met gevaarlijke stoffen; 
- Werken met las- en snijbrand apparatuur; 
- Valgevaar door werken op spoormaterieel; 
- Struikelgevaar als gevolg van lopen in ballast en/of niet opgeruimde werkomgeving. 
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Hoofdstuk 2; Beschrijving organisatie 
 
Spitzke Spoorbouw bv is een, door railinfrabeheerder ProRail, erkende spooraannemer, 
gespecialiseerd in grootschalige vernieuwing van het spoorwegennet. Spitzke Spoorbouw bv is 
een 100% dochter van Spitzke SE. Een van oorsprong Duitse onderneming welke behoort tot 
Europa’s grootste spoorbouwondernemingen. Bij Spitzke SE werken in totaal circa 2.000 
medewerkers verspreid over Noordwest Europa en Turkije. 

 
Via het moederbedrijf heeft Spitzke Spoorbouw bv de beschikking over een veelzijdig en 
modern spoorgebonden spoorbouwmaterieelpark, alsmede de benodigde locomotieven om de 
machines grensoverschrijdend te kunnen transporteren van/naar de projectlocatie. Hiervoor is 
Spitzke Spoorbouw bv door de Inspectie Leefomgeving & Transport gecertificeerd als 
treinvervoerder. 
 
In 2013 heeft Spitzke een forse organisatiewijziging doorgevoerd waarbij de afdelingen 
treinbeveiliging (seinwezen), energievoorziening & bovenleiding en werkplekbeveiliging 
(inclusief personeel) zijn verkocht aan collega spooraannemer Dura Vermeer Railinfra. 
Sindsdien richt Spitzke zich als monodisciplinair aannemer specifiek op projectmatige 
bovenbouwvernieuwingen. Dit omvat bijvoorbeeld vernieuwing van wissels, rails, dwarsliggers 
en ballastgrind. Kleinschalige onderhoudsgerelateerde werkzaamheden en/of storingsherstel 
aan de railinfra behoren niet tot de scope van Spitzke. Deze vinden plaats door zogeheten 
procescontractaannemers. In 2014 had Spitzke Spoorbouw bv een omzet van circa 20 miljoen 
Euro. 
 
Spitzke Spoorbouw bv richt zich primair op de Nederlandse spoormarkt en is verantwoordelijk 
voor het verwerven van aanbestedingen, werkvoorbereiding, productiemanagement en 
projectmanagement van projecten, inclusief noodzakelijke treinbewegingen. Uitvoerend 
personeel en machines worden op projectmatige basis in Nederland ingezet vanuit andere 
(Duitse) bedrijfsonderdelen van het moederbedrijf of ingehuurd bij lokale partijen. Tijdens 
zogeheten buitendienststellingen waarin Spitzke haar werkzaamheden primair uitvoert, zijn 
gemiddeld tussen de 30 en 75 man “rondom de klok” actief. Dit omdat werken aan het spoor 
zich kenmerkt door het grotendeels uitvoeren van werkzaamheden in de nachtelijke uren of 
weekenden. Dit om het treinverkeer en de overlast voor reizigers en goederenvervoerders zo 
minimaal mogelijk te houden. 
 
Spitzke Spoorbouw bv beschikt over diverse certificeringen, waaronder veiligheidscertificaat 
OHSAS-18001, ISO-9001 kwaliteitsmanagement en ISO-14001 milieumanagement en is 
gecertificeerd op trede 3 (calculatief veiligheidsbewust) van ProRail’s Veiligheidsprestatieladder. 
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Hoofdstuk 3; Onderzoeksmethodologie 
 

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren heb ik vooraf nagedacht over de onderzoeksopzet 
en onderzoeksstrategie.  
 
Allereerst ben ik begonnen met het definiëren van het onderzoekskader, de scope en het 
formuleren van de onderzoeksvragen. Deze vormen tenslotte de ruggengraat van dit 
onderzoek. Daarnaast, hoe concreter en zorgvuldiger de onderzoeksvragen zijn, des te groter 
de kans dat het onderzoek slaagt, uiteraard aangenomen dat de uitvoering van het onderzoek 
ook goed verloopt. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op 1 hoofdvraag en 5 deelvragen (zie 
hoofdstuk 4). 
 
Vervolgens heb ik de bestaande situatie beschreven, binnen Spitzke noemen we dat de “ist” 
situatie. De uiteindelijke antwoorden op de onderzoeksvragen zullen de “soll” situatie weer gaan 
geven, oftewel de uiteindelijke gewenste situatie, waarmee automatisch een verschillen analyse 
ontstaat. Hieruit komen de ontwikkelpunten / barrières, waarna concrete vervolgacties gepland 
kunnen worden.  

 
Afbeelding: “ist – soll” model 

 
De “ist-soll” methodiek kan overigens continue worden toegepast, om vast te stellen of het doel 
(al) behaald is. Zo niet, dan krijg je inzicht in welke acties nog open staan om uiteindelijk “soll” 
en “ist” gelijk te krijgen. 
 
De onderzoekstappen daarna zijn met name gericht op het verzamelen van informatie. Hierbij is 
het doel alle mogelijk relevante regelgeving in kaart te brengen, doorlezen en samenvatten van 
de voor dit onderzoek relevante punten. 
 
Verder zal ik interviews plegen met direct betrokkenen, zowel binnen Spitzke als extern 
(waaronder collega infra vervoerders, werkplekbeveiligingsorganisatie).  
 
Een andere belangrijke bron van informatie betreft het daadwerkelijk bekijken van 
opstellocaties. Daar, buiten, op de plaatsen waar het feitelijke onderhoud plaatsvindt denk ik 
niet alleen inzicht te krijgen in de locatie specifieke gevaar punten, maar komt het thema ook 
nog meer tot leven. 
 
Met de opgedane locatiekennis, opgeteld met de eerder verworven informatie, wil ik vervolgens 
een specifieke risico inventarisatie & evaluatie opstellen. Hierbij zal ik de theoretische kennis uit 
de opleiding Middelbare Veiligheidskunde gaan gebruiken, bijvoorbeeld door het toepassen van 
de methode van Fine & Kinny voor het inventariseren en classificeren van gevaren en risico’s. 
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Hierbij worden het effect, de blootstellingsduur en de waarschijnlijkheid vastgesteld, waarna een 
risicoscore ontstaat waarmee bepaald kan worden of beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Verder zal ik de Arbeidshygiënische strategie gaan gebruiken. Dit is een methode waarbij 
beheersmaatregelen zo worden gekozen dat risico’s op een zo hoog mogelijke niveau worden 
beheerst. Hierover meer in hoofdstuk 7. 
 
Alle verkregen informatie zal ik vervolgens analyseren en verwerken in een eindscriptie. Zowel 
tussentijds als kort voor voltooiing zal ik hierbij enkele malen afstemming hebben met zowel 
mijn afstudeerbegeleider Herman Herrebout van Apply als mijn interne coach Erwin Hofs, 
bedrijfsleider van Spitzke. Mijn collega Johan de Lange zal vanuit zijn ervaring als logistiek 
manager en treinmachinist met name mijn sparringpartner zijn voor de aspecten die een relatie 
hebben met spoorvervoer. 
 
Vervolgens zal ik mijn eindscriptie voor commentaar indienen, waar nodig aanpassen en 
definitief maken. De laatste stap betreft het presenteren van de belangrijkste punten uit het 
onderzoek en de onderzoeksresultaten verdedigen. Daarmee hoop ik aan te tonen dat ik 
beschik over voldoende kennis en de juiste competenties om het MVK diploma te ontvangen. 
 
Uiteindelijk streef ik er naar dat deze scriptie een oplossing biedt voor de hiaat die collega 
Johan de Lange constateerde en binnen Spitzke leidt tot een structureel veilige werkomgeving 
voor het uitvoeren van onderhoud aan spoorgebonden werkmaterieel. 
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Hoofdstuk 4; Onderzoeksvragen 
 
Uitgaande van de probleemstelling uit hoofdstuk 1 ben ik eerst gestart met het formuleren van 
de “ist-soll” vergelijking. Hierbij kom ik uit op het volgende: 
 
“Ist / Soll” vergelijking: 
De “ist” situatie: 
Er vindt ongepland en onaangekondigd onderhoud plaats aan spoormaterieel op 
opstelspoorlocaties in Nederland. Hierbij zijn risico’s en gevaren niet of nauwelijks bekend. 
Evenmin zijn er beheersmaatregelen getroffen die moeten leiden tot een veilige (werk)omgeving 
voor onderhoudspersoneel, treinverkeer en omgeving.  
 
De “soll” situatie: 
Spitzke heeft structureel inzicht in alle generieke en locatiespecifieke gevaren en risicofactoren 
op opstellocaties in Nederland. Deze worden te allen tijde beheerst, zodat 
onderhoudswerkzaamheden aan spoormaterieel veilig plaats kunnen vinden. 
Onderhoud vindt slechts plaats als dit vooraf aangekondigd is en alle beheersmaatregelen 
genomen zijn. Er vindt toezicht plaats op het proces en de onderhoudswerkzaamheden. 
 
De verschillenanalyse: 

• Er moet vooraf bekend zijn dat er onderhoud aan spoormaterieel plaats moet vinden; 
• Er moet vooraf een geschikte opstelspoorlocatie worden gekozen, op basis van ligging 

en lengte opstelspoor; 
• Het ter plaatse best beschikbare opstelspoor (vooraf vastgesteld) moet worden 

gereserveerd of middels een TRS buiten gebruik worden genomen; 
• Van toepassing zijnde gevaren en risicofactoren moeten vooraf bekend zijn en 

vastgelegd in een risicodossier; 
• Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moeten alle voorgeschreven 

beheersmaatregelen worden uitgevoerd; 
• Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het onderhoudspersoneel (in het Duits) 

geinstrueerd over van toepassing zijnde risico’s en beheersmaatregelen; 
• Na afloop van de werkzaamheden worden beheersmaatregelen opgeheven en sporen 

vrij en onbelemmerd terug gegeven aan de treindienstleider; 
• Na afloop van de werkzaamheden moet een evaluatie plaatsvinden. 

 
Vanuit de verschillenanalyse heb ik vervolgens de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd: 
 
Hoofdvraag: 
Op welke wijze kan Spitzke gevaren en risicofactoren, op opstellocaties in Nederland, 
structureel inzichtelijk maken en beheersen, zodat veilig onderhoud aan spoormaterieel 
kan plaatsvinden? 
 
Ter ondersteuning van de beantwoording van de hoofdvraag heb ik er voor gekozen om een 
aantal deelvragen te formuleren en beantwoorden. Deze moeten bijdragen aan de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van de (uiteindelijke) beantwoording van de hoofdvraag. 
 
Binnen de railinfrabranche worden hoge eisen gesteld aan veilig werken. Hiertoe is, naast 
algemene Arbowetgeving ook specifieke wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet- en 
regelgeving kan van belang zijn omdat het mogelijk voorschrijft hoe risico’s en gevaren geborgd 
moeten worden. In dit onderzoek is een gedegen inventarisatie van relevante wet- en 
regelgeving dus essentieel. Hiervoor heb ik een specifieke deelvraag geformuleerd, namelijk: 
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Deelvraag 1:  
Welke voorwaarden/eisen stelt geldende (spoorweg- en arbo)wetgeving aan het (veilig) 
uitvoeren van onderhoud van spoorgebonden werkmaterieel op opstellocaties? 
 
Onderhoud van werkmaterieel kan, naast in werkplaatsen, op verschillende opstellocaties 
plaatsvinden. Deze opstellocaties zijn specifiek van aard en verschillen dus ten opzichte van 
elkaar. Bijvoorbeeld waar het toegankelijkheid, omgeving en opstelspoorcapaciteit betreft. 
Mogelijkerwijs heeft dit impact op de risicofactoren en gevaren. Om dit vast te stellen heb ik 
onderstaande deelvraag geformuleerd: 
 
Deelvraag 2:   
Welke specifieke risicofactoren en gevaren zijn van toepassing bij het onderhoud aan 
spoormaterieel op verschillende opstellocaties? 
 
Een belangrijk punt uit de probleemstelling betrof het werken in een risicovolle omgeving zonder 
dat er specifieke beheersmaatregelen getroffen zijn om de risico’s te elimineren. In deelvraag 2 
zal ik de gevaren, risicofactoren en risico’s inzichtelijk maken, waarna ik antwoord wil geven op 
de hierbij relevante beheersmaatregelen voor werknemers en omgeving. Hiervoor heb ik de 
navolgende deelvraag 3 geformuleerd:  

 
Deelvraag 3:   
Welke beheersmaatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid voor werknemers en 
omgeving, bij onderhoud aan spoormaterieel op opstellocaties, te kunnen waarborgen? 
 
Een van de wensen van Spitzke was om het geconstateerde probleem blijvend op te lossen 
door de uiteindelijk gekozen werkmethode te verankeren in het bedrijfsproces. Dit blijkt ook uit 
het woordje “structureel” uit de hoofdvraag. Er wordt dus concreet van mij verwacht om niet 
alleen een uitspraak te doen over (on)veiligheid van de specifieke werkomgeving en mogelijke 
maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren, maar ook na te denken over blijvende 
implementatie in de organisatie. Hiervoor heb ik deelvraag 4 geformuleerd. 
 
Deelvraag 4:   
Op welke wijze kunnen gevaren en risicofactoren systematisch worden geïnventariseerd en 
beheerst binnen Spitzke? 
 
Het werkmaterieel van Spitzke komt uit Duitsland. Het personeel dat het materieel bedient en 
onderhoudt komt eveneens uit Duitsland en is dus Duitstalig. In dit onderzoek wil ik vaststellen 
of taalproblematiek een risicofactor kan zijn. Hiervoor heb ik deelvraag 5 geformuleerd. 
 
Deelvraag 5:  
Vormt taalproblematiek een mogelijk gevaar bij communicatie omtrent het opstellen en 
onderhouden van werkmaterieel. 
 
Bovenstaande vragen vormen de ruggengraat van mijn onderzoek en worden in navolgende 
hoofdstukken verder toegelicht. Daarbij kies ik ervoor om eerst antwoorden te krijgen op de 
deelvragen om daarmee een zo goed gefundeerd mogelijk antwoord te krijgen op mijn 
hoofdvraag.  
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Hoofdstuk 5; Spoorgebonden werkmaterieel en opstellocaties 
 
5.1 Spoorgebonden werkmaterieel 
Het spoorwereldje kenmerkt zich door een eigen set aan benamingen en afkortingen. Ik 
realiseer me dat mijn eindwerk ook gelezen kan worden door mensen die niet in de 
spoorbranche actief zijn. Daarom heb ik in bijlage 9 een lijst met belangrijkste spoorbegrippen 
en afkortingen toegevoegd. Voor het kunnen begrijpen van het vervolg van dit eindwerk vind ik 
het echter belangrijk om nu nader stil te staan bij wat wordt bedoeld met spoorgebonden 
werkmaterieel. Hieronder wordt verstaan al het werkmaterieel dat Spitzke gebruikt bij de 
uitvoering van haar spoorbouwwerkzaamheden dat 100% spoorgebonden is. Oftewel 
aangevoerd moet worden in een treinsamenstelling, dus getrokken door een locomotief. 
 
Grofweg kan spoorgebonden werkmaterieel worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

• Onderbaan- en/of ballastreinigingsmachine (kettinghor), inclusief MFS silowagons; 
• Ombouwtreinen voor vernieuwing van dwarsliggers en spoorstaven; 
• (Wissel)stopmachines; 
• Ballastprofileermachines; 
• Spoorgebonden spoorkranen; 
• Diesellocomotieven (tractie). 

 
Voor de goede orde; het betreffen hier dus alleen spoorgebonden werktreinen. Zogenaamde 
rail/weg voertuigen of KROL’s (mobiele KRaan Op Lorries) die zowel op de weg als op het 
spoor kunnen rijden vallen buiten deze categorie. 
Voor dit onderzoek is het daarbij van belang dat bovengenoemd materieel divers van aard is, 
zowel qua functie als qua afmetingen en wijze van onderhoud. Ter verduidelijking; het maakt 
nogal uit of het onderhoud betreft aan kettinghor RM-900S met 10 MFS silowagons (lengte circa 
500 meter) of een ballastprofileermachine van ‘slechts’ 17 meter, bijvoorbeeld als het gaat om 
eisen aan de opstellocatie. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van het spoorgebonden 
werkmaterieel van Spitzke. 
 
5.2 Opstellocaties 
Het tijdelijk stallen van (werk)treinen gebeurt op zogenaamde opstellocaties, in vakjargon 
emplacementen genoemd. Dit zijn een soort “parkeerterreinen” bestaande uit meerdere sporen 
waarop spoormaterieel tijdelijk opgesteld kan worden. 
 
Belangrijk daarbij te weten is dat de capaciteit van emplacementen schaars is en al jaren in 
omvang afneemt vanwege bezuinigingen. Een goede verdeling van capaciteit is dus belangrijk. 
Daarom wordt jaarlijks capaciteit toegewezen aan de verschillende vervoersgroepen als 
reizigers- en goederenvervoerders en de Infragroep. De Infragroep is een 
samenwerkingsverband van meerdere spooraannemers die tevens spoorvervoerder zijn en hun 
individuele capaciteitsbehoeftes collectief opeisen bij de verstrekker van spoorcapaciteit, zijnde 
ProRail. Uitgangspunt daarbij is dat de aan de vervoersgroep toegewezen opstelcapaciteit, in 
principe, het gehele jaar ter beschikking staat aan deze vervoersgroep.  
 
Met andere woorden, op deze opstelsporen mogen, in principe, geen treinen van andere 
vervoerders staan. Uiteraard geldt dit ook de andere kant op. Infravervoerders mogen, in 
principe, geen materieel opstellen op sporen van bijvoorbeeld NS reizigers. In de praktijk kan dit 
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echter, na goed onderling overleg, toch incidenteel voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan extra 
benodigde opstelcapaciteit bij grootschalige spoorvernieuwingen. Dan kan de Infragroep 
(namens de bewuste aannemer) toch gebruik maken van opstelcapaciteit van andere 
vervoerders.  
 
Omdat de Infragroep uit in totaal 6 vervoerders (waaronder dus Spitzke) bestaat, is onderlinge 
afstemming cruciaal. Een deel van de capaciteit wordt vrijwel permanent geclaimd door de 3 
procescontractaannemers VolkerRail, Strukton Rail en BAM Rail. De resterende 
opstelcapaciteit is, zoals gezegd, beperkt en voorkomen moet worden dat je met een trein 
aankomt en ter plaatse constateert dat het opstelspoor waar je naar toe wilde, al in gebruik was. 
Dit leidt bijvoorbeeld tot verstoring van de treinenloop en het risico dat je moet uitwijken naar 
een ander emplacement. 
 
Namens de Infragroep is de secretaris van het brancheoverleg aangewezen als coördinator van 
de opstellocaties. Hij houdt in een excel-spreadsheet bij welke opstelcapaciteit is gereserveerd 
voor welke partij. Deze lijst wordt periodiek verstrekt aan alle leden van de Infragroep. 
Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de lijst “Capaciteit op emplacementen 2015, 
versie 26-02-2015”, waarvan een kopie is bijgesloten als bijlage 4. 
 

 
Afbeelding: voorbeeld opstelsporen emplacement Zwolle RGS 
 

Op deze lijst staan in totaal 53 locaties waarop Infra aannemers haar materieel en machines op 
bepaalde sporen mogen opstellen. 
 
Van deze 53 locaties heeft Spitzke zelf 14 locaties aangewezen als primaire opstellocaties. Het 
belangrijkste argument voor het kiezen van deze 14 locaties is de aanwezige spoorcapaciteit. 
Vanwege de lengte van de machines en werktreinen heeft Spitzke meestal minimaal 400 meter 
aaneengesloten spoorlengte nodig. Daarnaast speelt de geografische ligging van deze locaties 
een rol.  
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De volgende 14 locaties zijn daarom door Spitzke aangewezen als primaire opstellocatie: 
 

ProRail regio  Opstellocatie  
Noord Onnen 
 Zwolle RGS 
 Almelo 
 Hengelo 
 Arnhem Goederen 
 Deventer 
Randstad Noord Amsterdam Westhaven 
 Amersfoort 
 Maarn Goederen 
Randstad Zuid Rotterdam Noord Goederen 
Zuid Roosendaal 
 Venlo 
 Weert 
 Lage Zwaluwe 

 
Opmerking: bovengenoemde locaties bevinden zich grotendeels in het oostelijke deel van het 
land. Dit heeft te maken met het feit dat de machines en werktreinen zich overwegend in 
Duitsland bevinden. Aanvoer vindt hoofdzakelijk plaats via grensovergangen Bad Bentheim� 
Oldenzaal, Emmerich�Zevenaar of Kaldenkirchen�Venlo waarna, afhankelijk van de 
uiteindelijke projectlocatie, een van bovengenoemde opstellocaties wordt gekozen. Dat vormt, 
naast spoorlengte, ook de belangrijkste motivatie voor Spitzke om deze 14 locaties aan te 
wijzen als primaire opstellocaties. 
 
Om uiteindelijk een antwoord te kunnen bieden op de hoofdvraag zal ik een aantal van 
bovengenoemde opstellocaties bezoeken. Hier wil ik eveneens beoordelen of er op 
verschillende locaties sprake is van gemeenschappelijke gevaren of juist sprake is van 
“locatiespecifieke” gevaren en of dit dus ook specifieke beheersmaatregelen vergt. In hoofdstuk 
7 wordt een en ander nader uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 6; Deelvraag 1; relevante wetgeving 
 
Binnen de spoorbranche zijn, naast algemene wetten en regels, behoorlijk wat specifieke 
wetten en regelgevingen van toepassing. Een en ander kan niet los gezien worden van het 
risicoprofiel van de branche en de maatschappelijke impact. Mijn eerste gedachten waren dat 
Arbowet, Spoorwegwet en/of het Normenkader Veilig Werken van toepassing waren op het 
onderzoeksthema. Allen zijn sterk voorschrijvend van aard, vandaar dat ik het belangrijk vond 
om een goede literatuurstudie te doen naar relevante wet- en regelgeving. Hiervoor formuleerde 
ik onderstaande deelvraag. 
 
Deelvraag 1:  
Welke voorwaarden/eisen stelt vigerende (spoorweg- en arbo)wetgeving aan het (veilig) 
uitvoeren van onderhoud van spoorgebonden werkmaterieel op opstellocaties? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag heb ik eerst geïnventariseerd welke wet- en 
regelgeving van toepassing kan zijn op dit thema. Hierbij ben ik uitgegaan van de volgende 
categorieën wet- en regelgeving: 

Wetgeving

(Branchespecifieke)

Regelgeving

Geschreven rechtsregels

Kaders voor toepassen 

wetgeving e/o specifieke 

spelregels binnen de branche

Arbocatalogus

Best Practices

Praktische invulling van 

doelvoorschriften door 

werkgever en 

werknemersorganisaties

Methode die zich effectiever 

heeft bewezen dan een 

andere methode

 
 
Dit heb ik vervolgens vertaald naar de railinfrabranche, waarbij ik op een breed scala aan wet- 
en regelgeving en aanverwante documenten kom, namelijk: 

1. De Spoorwegwet en het Besluit Spoorverkeer 
2. De Arbowet en het Arbobesluit 
3. De Arbocatalogus van de Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorwegveiligheid 
4. Het Normenkader Veilig Werken incl. Voorschrift Veilig Werken 
5. Brancherichtlijnen en beleidsregels RailAlert 
6. De toegangsovereenkomst van ProRail 
7. Referentiekader Opstellen door spooraannemers ProRail 
8. Huisregels ProRail 
9. Neo richtlijn voor het veilig werk aan materieel op of nabij de railinfra (V-WAM) 
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Om dit onderzoek leesbaar te houden beschrijf ik in dit hoofdstuk alleen de belangrijkste 
conclusies uit de geanalyseerde wet- en regelgeving. In het kader van zorgvuldigheid is in 
bijlage 2 een uitgebreidere analyse van bovengenoemde wet- en regelgeving opgenomen. De 
belangrijkste conclusies uit de relevante wet- en regelgeving: 
 

1. De Spoorwegwet: 
De spoorwegwet  bevat regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het 
gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen.  

• Het is verboden om gevaar te veroorzaken op de spoorweg of het verkeer op de 
spoorweg te hinderen; 

• Het is verboden om zonder vergunning het spoorwegennet te gebruiken; 
• Het is verboden om de naast het spoor gelegen gronden voor andere activiteiten 

dan waarvoor bestemd te gebruiken; 
• Het spoorterrein is alleen toegankelijk voor medewerkers van 

spoorwegondernemingen. 
 
Besluit spoorverkeer: 
Onder de Spoorwegwet valt het Besluit Spoorverkeer met regels voor het veilig en 
ongestoord gebruik van hoofdspoorwegen. 

• De machinist mag zogeheten ‘niet centraal bediende gebieden’ niet berijden 
zonder voorafgaande toestemming van ProRail; 

• ProRail verstrekt de machinist tijdig relevante informatie; 
• De spoorwegonderneming verstrekt belanghebbenden (waaronder machinist) 

informatie die nodig is voor uitvoering van hun taak; 
Dit laatste biedt mijns inziens de verplichting voor Spitzke om relevante informatie, 
waaronder over risico’s en beheersmaatregelen voor een veilige werkplek, te 
verstrekken aan al het bij het onderhoud betrokken personeel. 

 
2. De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet)  

De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid 
en welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Doel is om 
ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.  

• De werkgever zorgt voor de V&G situatie van de werknemers in relatie tot de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd, met inbegrip van een hiervoor opgesteld 
beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. 

• De werkgever checkt periodiek het arbeidsomstandighedenbeleid met de 
werkelijke situatie en past het beleid waar nodig aan. 

• De werkgever legt in een RI&E vast welke risico’s werknemers door het werk 
lopen, inclusief een plan van aanpak met maatregelen, de verplichting de RI&E 
aan te passen zodra hiervoor aanleiding is en het aan iedere werknemer ter 
beschikking stellen van de RI&E. 

• De werkgever instrueert de werknemers over de werkzaamheden en de hierbij 
verbonden risico’s en beheersmaatregelen en ziet toe op naleving. 

• De werkgever neemt maatregelen om gevaar voor de omgeving, dat kan 
ontstaan door de werkzaamheden, te voorkomen. 
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• De werknemer is verplicht om, conform zijn opleiding en instructie, te zorgen 
voor een veilige werkplek voor zichzelf en andere betrokkenen, bijvoorbeeld door 
PBM’s op de juiste manier te gebruiken. 

 
Conclusie: 
Vanuit de Arbowet dient de werkgever de risico’s voor werknemers en omgeving vast te 
leggen in een RI&E (inclusief plan van aanpak), passende beheersmaatregelen te 
treffen, werknemers te instrueren en toe te zien op naleving van haar beleid en de 
gegeven instructie. Vanuit de Arbowet dienen werknemers zelf ook te zorgen voor een 
veilige werkplek voor zichzelf en de collega’s door te handelen conform instructie en het 
correcte gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen. 
 
Voor dit onderzoek betekent dit concreet dat er een RI&E opgesteld moet worden waarin 
relevante risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen. Verder moet er nagedacht 
worden over het opnemen van een methode voor instructie en toezicht in de procedure 
alsmede de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Als ik bovenstaande afzet 
ten opzichte van de huidige situatie dan concludeer ik dat dit binnen Spitzke nog niet 
ingeregeld is. 
 

3. De Arbocatalogus Railinfra (SAS) 
 
De Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorwegveiligheid heeft voor de railinfrabranche 
een specifieke Arbocatalogus opgezet en in beheer. Deze Arbocatalogus is primair 
gericht op werken ààn de railinfra, welke vallen onder de werkingssfeer van de cao 
Railinfrastructuur. Spitzke Spoorbouw bv volgt deze cao waarin de Arbocatalogus 
Railinfra geïntegreerd is, en dus van toepassing is op het dit stuk. 
 
Inhoudelijk geeft de Arbocatalogus voor het thema aanrijdgevaar geen kaders, maar 
verwijst men naar 3 wetten/regelingen, namelijk de eerder genoemde Arbowet, 
Spoorwegwet en het Normenkader Veilig Werken (volgt hierna). In de Arbocatalogus is 
dus geen, voor dit onderzoek, relevante informatie aanwezig. 

4. Het Normenkader Veilig Werken en het Voorschrift Veilig Werken  
 
Doel van het NVW is primair het aantoonbaar bereiken/handhaven van een zo hoog 
mogelijk veiligheidsniveau ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar bij 
werkzaamheden in of nabij de railinfra. Het VVW is de praktische invulling van het NVW. 

 
Conclusie: 
Mijn belangrijkste conclusie is dat beiden niet van toepassing zijn op het onderhouden 
van werkmaterieel aangezien dit niet valt onder de werkingssfeer van het daadwerkelijk 
werken in of nabij de railinfra. Beide regelgevingen hebben tenslotte betrekking op het 
ontwerpen, aanleggen, vernieuwen, onderhouden en slopen van de railinfrastructuur, 
oftewel het werk dat regulier door spooraannemers zoals Spitzke wordt uitgevoerd. Het 
onderhouden van werkmaterieel valt hier m.i. niet onder.  
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5. Brancherichtlijnen (BRL) en best practices RailAlert 
 
De Stichting Rail Alert heeft in totaal 6 brancherichtlijnen uitgebracht. Slechts de 
brancherichtlijn “oversteken van sporen” is in beperkte mate van toepassing op de scope 
van de activiteiten uit dit onderzoek. Deze BRL geeft 5 situaties weer onder welke 
voorwaarden wel in dienst zijnde sporen overgestoken mogen worden, terwijl dat in het 
eerder behandelde VVW uitdrukkelijk uitgesloten is.  

 
6. De toegangsovereenkomst van ProRail 

 
ProRail sluit als beheerder van het Nederlandse hoofdspoorwegennet jaarlijks een 
zogeheten toegangsovereenkomst af met alle vervoerders die gebruik willen maken van 
de spoorweginfrastructuur. ProRail geeft simpel gezegd toestemming tot het gebruik van 
het spoor en stelt daarbij voorwaarden aan de vervoerder. Andersom heeft de 
vervoerder natuurlijk ook verwachtingen van ProRail, bijvoorbeeld garanties rondom 
beschikbaarheid van het spoor. 
 
Spitzke Spoorbouw bv heeft als vervoerder uiteraard ook een toegangsovereenkomst 
met ProRail lopen. Voor dit onderzoek is toegangsovereenkomst 2015 beoordeeld op 
relevantie.  
 
Conclusie: 
Vanuit de toegangsovereenkomst is het Spitzke toegestaan om inspectie, onderhoud 
en/of reparaties uit te voeren aan haar materieel, mits dit gebeurt op locaties die ProRail 
hiervoor heeft aangewezen en het werk gebeurd conform de voorwaarden van ProRail. 
 
De toegangsovereenkomst biedt daarnaast de mogelijkheid om tijdelijk meerdere Niet 
centraal bediende (ncbg) rangeersporen te reserveren, waardoor feitelijk geen andere 
treinbewegingen plaats kunnen vinden door andere vervoerders. Daarmee is deze optie 
bruikbaar als beheersmaatregel voor het veilig onderhoud aan spoormaterieel. 
 
Eveneens in de toegangsovereenkomst eist ProRail dat de vervoerder controles van, en 
werkzaamheden aan, materieel op emplacementen op veilige wijze plaatsvinden en 
haar personeel hiertoe van opleiding en/of instructie voorziet.  

 
7. Referentiekader Opstellen door spooraannemers ProRail 

 
Het doel van dit rapport is het aanbod van opstel- en rangeersporen dat ProRail 
beschikbaar stelt aan spooraannemers inzichtelijk maken. Opstelruimte is schaars en 
kostbaar. Doel van ProRail is om de beschikbare opstelruimte optimaal te benutten. 
Vervoerende spooraannemers krijgen daarbij de laagste prioriteit in de verdeling van 
capaciteit. Hierdoor moeten spooraannemers vaak uitwijken naar andere locaties, vaak 
verder weg van de werkplek. 
 
Om spooraannemers toch een oplossing te bieden concludeert ProRail in het 
referentiekader dat, door aanpassing van bestaande regelgeving en het aanwijzen van 
specifieke infrastructuur, spooraannemers toch opstelcapaciteit in de buurt van de 
werkplek kunnen gebruiken. 
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ProRail stelt voor de opstellocaties in 3 verschillende types onder te verdelen, namelijk: 

a. Verzamellocaties 
b. Parkeerlocaties 
c. Instandhoudingslocaties 

 
Per type locatie zijn de betreffende opstellocaties genoemd, wat uiteindelijk dus 
resulteert in een lijst van circa 40 opstellocaties die beschikbaar zijn voor 
spooraannemers. 
 
Conclusie: 
Het is prettig om te lezen dat ProRail zich beseft dat spooraannemers capaciteit nodig 
hebben voor het tijdelijk opstellen van werkmaterieel, liefst in de buurt van de werkplek. 
In grote lijnen komen de door ProRail voorgestelde locaties overeen met de geel 
gearceerde 14 voorkeurslocaties van Spitzke (zie hoofdstuk 5). Slechts Hengelo en 
Almelo staan niet op dit lijstje.  
 
Wel moet worden aangetekend dat ProRail in haar referentiekader uitgaat van 300 
meter opstelcapaciteit voor instandhoudingslocaties terwijl Spitzke vaak meer capaciteit 
nodig heeft, gezien de lengte van het werkmaterieel. 

8. De huisregels van ProRail     
 
ProRail heeft als beheerder van het spoorwegennet een reglement met huisregels 
opgesteld. Deze huisregels gelden als basisspelregels voor iedereen die aanwezig is, of 
gaat werken op, de terreinen van ProRail. 
 
Conclusie: 
In deze huisregels wordt niet specifiek ingegaan op het onderzoeksthema, dan wel eisen 
gesteld aan het opstellen of onderhouden van materieel. Wel worden enkele 
randvoorwaarden genoemd die in algemene zin van toepassing zijn op het werken op 
het terrein van ProRail. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van een zogeheten 
Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP), het verplicht dragen van signalerende kleding, het 
oversteken van sporen en het melden van incidenten. 
  

9. Neo Richtlijn voor het veilig werk aan materieel op of nabij de railinfra (V-WAM) 
 
Nadat collega Johan de Lange medio 2014 het thema onderhoud van werkmaterieel 
bespreekbaar had gemaakt in het brancheoverleg vervoerende spooraannemers, 
hebben collega bedrijven BAM Rail, Strukton Rail en VolkerRail in 2015 een zogeheten 
richtlijn voor het Veilig Werken aan Materieel (V-WAM) in of nabij de railinfra opgezet.  
 
Doel van de richtlijn is voorschrijven onder welke omstandigheden servicemonteurs en 
machinisten hun werk veilig (zonder aanrijdgevaar) kunnen uitvoeren bij 
werkzaamheden aan materieel in of nabij de railinfra. 
 



20 | P a g i n a  

 

Eind 2015 wordt het bestaan van deze richtlijn gedeeld met de overige vervoerende 
aannemers, waaronder Spitzke. Aangezien deze nieuwe richtlijn sterk lijkt op de scope 
van mijn onderzoeksopdracht heb ik een van de auteurs benaderd en een 
kennismakingsgesprek gevoerd waarin we informatie hebben uitgewisseld. Ik heb hierbij 
onder meer aangegeven dat Spitzke ook actief was met het opstellen van een 
bedrijfseigen richtlijn en dat de richtlijn V-WAM van de collega’s niet helemaal aansluit 
op onze bedrijfssituatie. Met name op gebied van omvang gewenste 
opstelspoorcapaciteit heeft Spitzke beduidend langere sporen nodig. Verder hebben V-
WAM bedrijven als PCA’s vaste onderhoudslocaties, terwijl Spitzke dit als landelijk 
werkend projectaannemer niet heeft. Tevens houdt V-WAM houdt geen rekening met 
anderstaligen, terwijl werken met anderstaligen binnen Spitzke dagelijkse kost is.  
 
Conclusie: 
Dit alles is voor Spitzke reden om dit onderzoek door te zetten en vooralsnog de richtlijn 
niet over te nemen, maar te kiezen voor een bedrijfseigen richtlijn. Aangetekend moet 
worden dat er bepaalde elementen uit beide richtlijnen wel overeenkomsten hebben. 
Bijvoorbeeld het toepassen van de arbeidshygienische strategie en beveiliging van de 
werkplek. 
 

10. Feitenrapport ProRail – incident bijna aanrijding hulpverleners Kijfhoek 08-03-2016 
 

Niet opgenomen in de oorspronkelijke lijst van relevante regelgeving kwam tijdens mijn 
onderzoek dit feitenrapport binnen. Binnen de spoorbranche ontvangen erkende 
spooraannemers (waaronder Spitzke) van ProRail feitenrapportages van incidenten in 
het kader van kennisdeling en het doel om hiervan te leren. Ten tijde van dit onderzoek 
ontvingen we van ProRail een feitenrapportage over een bijna-ongeval op emplacement 
Kijfhoek bij Zwijndrecht.  

 
Dit incident is door ProRail geclassificeerd als potentieel rood. Dit betekent dat er geen 
fysieke barrière aanwezig was om een aanrijding tussen locomotief en hulpverleners te 
voorkomen. Bij buiten gebruik name van sporen neemt alleen de treindienstleider 
veiligheidsmaatregelen. Bij dit incident betreden hulpverleners een spoor dat niet buiten 
gebruik is en dus geen veiligheidsschil heeft. 
 
Conclusie: 
Hieruit concludeer ik dat het belang van een goede voorbereiding met dit incident weer 
wordt aangetoond. Door vooraf, zonder tijdsdruk en bij daglicht, een opstellocatie te 
bezoeken is de kans op een inschattingsfout lager. Het voorkomt ook dat de 
medewerker buiten zich genoodzaakt voelt om af te wijken van regelgeving of te 
improviseren ten faveure van het belang van het onderhoudsproces. Daarbij kan de 
verkregen informatie vooraf nog intern worden besproken en aanvullend gecontroleerd 
worden met de sporenplannen. Dit versterkt dus naar mijn mening het belang van een 
vooraf uitgevoerde locatie specifieke RI&E. 
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Eindconclusie bestudeerde wet- en regelgeving 
 Het bestuderen en analyseren van relevante wet- en 
 regelgeving bleek een flinke klus.  Dit onderwerp bleek veel 
 meer raakvlakken te hebben met specifieke (spoor)wet- en 
 regelgeving dan ik vooraf had ingeschat, waardoor dit veel 
 meer tijd gevergd heeft. Ik vond zorgvuldigheid en  
 volledigheid in dit thema belangrijk voor een goed 
 eindwerk, met name omdat Spitzke de uiteindelijke  
 uitkomsten ook wil gaan toepassen. Dan is het wel 
 noodzakelijk dat er enig inzicht in bijkomstige regelgeving  
 bestaat. 

 

 
Mijn belangrijkste conclusie uit deze studie van wet- en regelgeving is dat het onderhoud 
van (werk)materieel eigenlijk tussen wal en schip valt. Mijn eerste verwachting was dat 
ofwel in de Spoorwegwet of het NVW/VVW wel eisen gesteld zouden worden aan deze 
activiteit. Beiden blijken echter niet of nauwelijks aan te sluiten bij dit onderwerp. 
 
In de Spoorwegwet en het besluit spoorverkeer worden met name spelregels voor het 
rijden van treinen en eisen aan de organisatie en machinisten gesteld. In algemene zin 
wordt gesteld dat het verboden is om gevaar te veroorzaken, emplacementen alleen 
gebruikt mogen worden na toestemming van de beheerder en dat de vervoerder tijdige 
info moet verschaffen aan haar personeel. 
 
Het NVW/VVW blijkt überhaupt niet van toepassing, want dit heeft alleen betrekking op 
het werken ààn de railinfra. Ook andere bronnen van regelgeving als de Arbocatalogus 
van de SAS en diverse brancherichtlijnen bleken ook niet of nauwelijks relevant voor dit 
onderzoek omdat deze niet van toepassing zijn op dit onderwerp. 
 
Vanuit de Arbowet zijn uiteraard wel een aantal regels van toepassing. In de context van 
dit onderwerp is de werkgever verantwoordelijk voor veiligheid van haar personeel, moet 
de werkgever een RI&E inclusief plan van aanpak opstellen, haar personeel instrueren 
over de met het werk verbonden risico’s en beheermaatregelen, deze 
beheersmaatregelen ook uitvoeren, controleren of instructies worden opgevolgd en 
tevens gevaar voor de omgeving voorkomen.  
 
Uit de toegangsovereenkomst tussen Spitzke en ProRail haalde ik de mogelijkheid om 
met een zogeheten “Tijd Ruimte Slot” tijdelijk een deel van een emplacement te kunnen 
claimen. Hierdoor ontstaat een gecontroleerde werkomgeving waarmee, mits goed 
toegepast, aanrijdgevaar door externe treinen kan worden voorkomen. Een ander 
interessant punt uit de toegangsovereenkomst betreft de verplichting om een 
omgevingsvergunning te hebben voor het uitvoeren van onderhoud aan materieel. Dit is 
in de branche nog niet eerder ter sprake gekomen. 
 
De V-WAM richtlijn van enkele collega Spooraannemers bood met name een 
bevestiging van de overwegingen die ik heb gemaakt bij dit onderzoek. Qua identificatie 
van risico’s en beheersmaatregelen denken we vrijwel hetzelfde. Punt blijft echter dat de 
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V-WAM richtlijn op de processen van Spitzke niet lekker aansluit (omvang 
spoorcapaciteit, Spitzke heeft geen eigen spoorlocaties / V-WAM bedrijven wel, V-WAM 
houdt geen rekening met anderstaligen). Daarnaast begreep ik dat men V-WAM niet 
inhoudelijk wil afstemmen met ProRail en de Inspectie Leefomgeving & Transport, maar 
kiest voor het “opdringen” zodra definitief. Ik ben van mening dat inhoudelijke 
afstemming tijdens het ontwerpproces niet alleen goodwill kweekt, maar ook 
aanvullende inzichten kan bieden en daarmee uiteindelijk leiden tot een beter en veiliger 
proces van onderhoud van spoormaterieel.  
 
Als laatste heb ik een feitenrapportage van ProRail over een bijna aanrijding met 
hulpverleners beoordeeld. Mijn belangrijkste conclusie uit deze rapportage is dat een 
goede voorbereiding belangrijk is. Voorkomen moet worden dat men op de 
onderhoudslocatie moet gaan improviseren en daarbij belangrijke aandachtspunten 
mist, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
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Hoofdstuk 7; Deelvragen 2/3; risico’s, gevaren en beheersmaatregelen 
 
Tijdens het onderzoek concludeerde ik dat deelvragen 2 en 3 dermate met elkaar verband 
hebben, dat ik uiteindelijk besloot om beide deelvragen samen te voegen in één hoofdstuk. 
Immers met de inventarisatie van gevaren, risico’s en risicofactoren heb je weliswaar inzicht in 
de aandachtsgebieden, maar nog geen oplossing om hier mee om te gaan. De 
beheersmaatregelen ter voorkoming van eventueel leed of schade is waar het om gaat, vandaar 
dus dat ik in dit hoofdstuk de twee navolgende deelvragen behandel.  
 
Deelvraag 2:   
Welke specifieke risicofactoren en gevaren zijn van toepassing bij het onderhoud aan 
spoormaterieel op verschillende opstellocaties? 
 
Deelvraag 3:   
Welke beheersmaatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid voor werknemers en 
omgeving, bij onderhoud aan spoormaterieel op opstellocaties, te kunnen waarborgen? 
 
7.1 Opstellocaties en gevaren 
Allereerst, om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik een aantal opstellocaties bezocht 
om inzichten op te doen. De locaties die ik heb bezocht zijn Almelo, Zwolle RGS en Arnhem 
Goederen. Deze locaties zijn niet willekeurig gekozen, maar zullen in 2016 gebruikt gaan 
worden als opstellocaties vanwege projecten in de nabije omgeving. Daarnaast hebben we nog 
een drietal locaties bezocht die niet zijn opgenomen als infrasporen op de lijst “Capaciteit op 
emplacementen 2015, versie 26-02-2015” (en dus ook niet in Spitzke’s lijst van 14 primaire 
opstellocaties), namelijk: 

• Almelo bedrijvenpark Twente 
• Almelo Dollegoor 
• Zwolle GE 

 
Het bezoek van genoemde locaties heeft mij geleerd dat er zowel generieke als locatie 
specifieke gevaren zijn op alle 3 locaties, namelijk: 

- Aanrijdgevaar personeel door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Aanrijdgevaar (te onderhouden) werkmaterieel door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Aanrijdgevaar onderhoudsauto door treinverkeer (specifiek) 
- Aanrijdgevaar gereedschap/materiaal door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Elektrocutiegevaar personeel door bovenleiding (specifiek) 

 
Met generieke gevaren  bedoel ik gevaren die op een bepaalde opstellocatie van toepassing 
zijn. Een voorbeeld van een generiek gevaar is aanrijdgevaar van onderhoudspersoneel door 
treinverkeer op de opstellocatie. Op veel opstellocaties is de maximum snelheid voor 
treinverkeer 40 km/uur. In Almelo bijvoorbeeld grenst de opstellocatie direct aan de doorgaande 
sporen, waar de maximale toegestane snelheid 140 km/uur is. Dit laatste leidt mijns inziens tot 
een specifiek gevaar voor deze locatie. 

Met specifieke gevaren  bedoel ik namelijk gevaren die slechts bij een deel van de 
opstellocatie, soms zelfs één opstelspoor, van toepassing zijn. Een ander specifiek gevaar kan 
bovenleiding zijn. Sommige sporen zijn wel voorzien van bovenleiding, sommige niet. 

Na de locatiebezoeken heb ik voor elke locatie in een Word-document (inventarisatie 
locatiegebonden risico’s, zie voorbeeld in bijlage 5) de opgedane inzichten en genomen foto’s 
vastgelegd en per opstellocatie een voorkeursspoor voor het onderhoud aan werkmaterieel 
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door Spitzke  en eventuele alternatieve opstelsporen vastgesteld (second best, bruikbaar in het 
geval het voorkeursspoor niet beschikbaar is).  
 
Vervolgens heb ik per opstellocatie voor elk voorkeursspoor een spoorspecifieke RI&E 
opgesteld in een vooraf reeds zelf samengestelde Excel-format. In deze digitale spoorspecifieke 
RI&E heb ik de methode “Fine & Kinney” gebruikt voor het kwantificeren van risico’s. Deze 
methode geeft door het calculatief vaststellen van 3 factoren de ernst van een risico weer. Dit 
leidt tot de volgende formule: 
 

R (risico) = E (effect) x B (blootstellingsduur) x W (waarschijnlijkheid). 
 
Met de factor effect  wordt bedoeld de schade die op kan treden als gevolg van het risico. Dit 
varieert van een gering effect (EHBO letsel) tot een ramp met meerdere doden. 
 
De blootstellingsduur  geeft aan hoe vaak je aan het risico blootgesteld wordt. Dit varieert van 
zeer zelden tot voortdurend. 
 
De factor waarschijnlijkheid  geeft aan hoe groot de kans is dat het risico leidt tot een incident. 
Dit varieert van bijna niet denkbaar tot kan worden verwacht. 
 
De formule geeft zoals aangegeven een risicoscore, welke vervolgens via een aantal 
categorieën de ernst van het risico weergeeft. Dit varieert van aanvaardbaar tot het overwegen 
om de activiteit stop te zetten. 
 
7.2 Voorbeeldlocatie Arnhem Goederen 
Ter verduidelijking van dit onderzoek heb ik er voor gekozen om één opstellocatie als voorbeeld 
te gebruiken in dit document. Hierbij is mijn keuze gevallen op Arnhem Goederen, gezien het 
feit dat daar alle hierna genoemde gevaren ter plaatse aanwezig zijn. Het onderzoek en doel 
van het locatiebezoek Arnhem Goederen was in eerste instantie gericht op de infrasporen 5 t/m 
9, 16 en 17.  

 
Afbeelding: sporenplan emplacement Arnhem Goederen (infrasporen in blauw) 



25 | P a g i n a  

 

 
Ik stelde onder meer vast dat de infrasporen 5 t/m 9 een aantal belangrijke risicofactoren 
kennen, namelijk dat deze qua geografische ligging midden op het emplacement liggen. 
Hierdoor is het per definitie noodzakelijk om diverse in dienst zijnde sporen over te steken of te 
dicht in de buurt van het spoor te komen, waardoor potentieel aanrijdgevaar tussen 
onderhoudspersoneel en treinverkeer ontstaat.  
 
Daarnaast zijn deze sporen niet direct toegankelijk met een onderhoudsauto, waardoor naast 
praktische bezwaren ook de kans bestaat dat er aanrijdgevaar ontstaat doordat men de 
onderhoudsauto alsnog ergens dichtbij de werkplek wil neerzetten en deze in gevarenzone A/B 
van in dienst zijnde sporen parkeert.  
 
Sporen 16 en 17 vormen een vaste opstellocatie voor SPENO slijptreinen en zijn hierdoor dus 
het hele jaar al geclaimd door een andere aannemer en vallen daardoor sowieso af als 
opstellocatie. Alle vanuit capaciteitsverdeling toegewezen infrasporen zijn dus niet zonder meer 
bruikbaar voor veilig onderhoud van spoormaterieel. 
 
Daarom heb ik op het emplacement gekeken naar mogelijke alternatieve opstellocaties. Hierbij 
vielen sporen 22, 26 en 30 op vanwege de spoorlengte en het feit dat al deze sporen direct 
gelegen zijn aan een losweg, waardoor de onderhoudsauto direct naast het werkmaterieel kan 
komen, waardoor aanrijdgevaar tussen onderhoudsauto en treinverkeer kan worden 
voorkomen. Daarnaast hebben sporen 22, 26 en 30 geen bovenleiding, waardoor ook het 
gevaar van elektrocutie door bovenleiding vrijwel uitgesloten is. Slechts boven het nevenspoor 
van spoor 22 hangt deels bovenleiding, waardoor hier van enig gevaar kan worden gesproken. 
 
Uiteindelijk heb ik dus sporen 22, 26 en 30 met elkaar vergeleken.  
 

 
Afbeelding: deel van sporenplan emplacement Arnhem Goederen 
 
Spoor 22 is 610 meter lang en dus ruim voldoende qua lengte en direct gelegen aan de laad- en 
losweg en dus direct bereikbaar met de onderhoudsauto. Het heeft als nadeel dat het 
naastliggende spoor 11 relatief dicht naast spoor 22 ligt (< 5 meter, dus zone B/C), waarbij 
nevenspoor 11 tevens voorzien is van bovenleiding, waardoor aanvullende beheersmaatregelen 
ter voorkoming van aanrijdgevaar (personeel/materieel – trein) en elektrocutiegevaar 
(personeel/materieel) noodzakelijk zijn. 
 
Spoor 26 heeft eveneens ruim voldoende lengte (596 meter) en ligt ook aan de laad- en losweg. 
Daarnaast zijn sporen 26 en het naastliggende spoor 27 niet voorzien van bovenleiding, 
waardoor elektrocutiegevaar uitgesloten is. Het heeft als nadeel dat het naastliggende spoor 27 
relatief dicht naast spoor 26 ligt (< 5 meter, dus zone B/C), waardoor aanvullende 
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beheersmaatregelen ter voorkoming van aanrijdgevaar (personeel/materieel – trein) 
noodzakelijk zijn. 
 
Spoor 30 heeft een lengte van 606 meter en ligt direct aan de emplacementsstraat (spoor in de 
weg) waardoor het direct met de onderhoudsauto bereikbaar is en aanrijdgevaar (auto-trein) 
uitgesloten kan worden. Verder buigt spoor 30 direct vanaf het toe leidende wissel 965 af van 
nevenspoor 28 en 32, waardoor het nevenspoor buiten zone C kan worden geclassificeerd en 
aanrijdgevaar (personeel/materiaal -  trein) vrijwel uitgesloten is. Daarnaast is zowel spoor 30 
als nevensporen 28 en 32 niet voorzien van bovenleiding, waardoor elektrocutiegevaar 
uitgesloten is.  

                         
Afbeelding: spoor 30 westwaarts gezien vanaf    Afbeelding: spoor 30 verder westwaarts,  
wissel 965 richting losweg emplacementsstraat 
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Dit leidt voor spoor 30 dan uiteindelijk tot de volgende spoorspecifieke RI&E: 

 
Afbeelding: deel van de spoorspecifieke RI&E van spoor 30 met rechtsonder de gemiddelde risico score 
 
Nu de risicofactoren geïnventariseerd zijn kunnen passende beheersmaatregelen worden 
vastgesteld. Hiervoor wordt de zogeheten Arbeidshygienische strategie gehanteerd.  
 
7.3 Arbeidshygienische Strategie 
Arbeidshygienische strategie: 
Een methode waarbij beheersmaatregelen zo worden gekozen dat risico’s op een zo hoog 
mogelijk niveau worden beheerst. Hierbij worden beheersmaatregelen op de volgende niveaus 
gepland: 
1. Aanpak risico’s bij de bron 
2. Collectieve maatregelen 
3. Individuele maatregelen / persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Bronaanpak is dus altijd het uitgangspunt. In de situatie van aanrijdgevaar door treinverkeer 
betekent dit bijvoorbeeld dus dat treinverkeer op of (afhankelijk van de situatie) langs het spoor, 
waar spoormaterieel onderhouden wordt, vermeden moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door 
meerdere sporen, in overleg met de treindienstleider, buiten gebruik te nemen waardoor als het 
ware een bufferzone ontstaat. Nog een voorbeeld van bronaanpak betreft het uitschakelen en 
aarden van de bovenleiding, waardoor deze spanningsloos is en er daardoor veilig op 
spoormaterieel gewerkt kan worden zonder kans op elektrocutie. 
 
Collectieve maatregelen betreffen beheersmaatregelen die gelden voor alle betrokken 
medewerkers. In de situatie van aanrijdgevaar betreft het bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
sein513 bord dat dient ter visuele afbakening van de werkplek. Zo’n seinbord heeft dezelfde 
status als een gewoon sein en mag door een machinist nooit, zonder toestemming, gepasseerd 
worden! 
 
Individuele maatregelen zijn beheersmaatregelen die op persoonsniveau moeten zorgen voor 
een beheersing van risico’s. Dit zijn vaak persoonlijke beschermingsmiddelen. In de situatie van 
het voorkomen van aanrijdgevaar betreft het bijvoorbeeld het dragen van gele signalerende 
kleding conform EN-471 waardoor men goed zichtbaar is voor het treinverkeer. 
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Aanvullend op bovengenoemde maatregelen kunnen ook nog andere beheersmaatregelen 
noodzakelijk zijn om een veilige werkplek te garanderen. Deze maatregelen staan dan in de 
spoorspecifieke RI&E en omvatten o.a. de onderhoudsauto op een voorgeschreven plek 
parkeren, het krukken (omleggen) van wissels of het volgen van een voorgeschreven looproute. 
 
Door bovenstaande toe te passen op de risico’s van spoor 30 ontstaat het volgende: 

 
Afbeelding: deel van de spoorspecifieke RI&E van spoor 30 met rechtsonder de gemiddelde restrisico score 
 
Uit bovenstaande RI&E blijkt dat de alle gevaren op spoor 30 als voorkeursspoor voor het 
onderhouden van werkmaterieel, met een aantal gerichte beheersmaatregelen, worden 
gereduceerd tot aanvaardbaar.  
 
Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat sporen 22,26 en 30 formeel geen infraspoor zijn, 
waardoor er geen garantie bestaat dat dit spoor vooraf gereserveerd kan worden.  
 
Daarom heb ik er voor gekozen om ook nog minimaal 1 alternatieve opstelspoorlocatie aan te 
wijzen. In het geval van Arnhem Goederen is dit infraspoor 9. Infraspoor 9 is de minst slechte 
optie van alle officiële infrasporen, omdat deze aan de buitenzijde van de sporenbundel 5 t/m 9 
ligt, het eerste vanaf Viro(sleutel) hek Van Oldenbarneveldstraat, namelijk de personeelsingang 
voor Speno slijptrein medewerkers. Hierdoor wordt het aantal te passeren sporen 
geminimaliseerd, waardoor aanrijdgevaar (personeel – trein) kan worden beperkt. Belangrijk 
aandachtpunt is wel dat nevensporen 8 en 10 in zone B van spoor 9 liggen en dus per definitie 
zorgen voor potentieel aanrijdgevaar. Hier zal dus een beheersmaatregel op genomen moeten 
worden. 
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Dit leidt uiteindelijk tot de volgende spoorspecifieke RI&E voor spoor 9:  

Afbeelding: deel van de spoorspecifieke RI&E van spoor 9 met rechtsonder de gemiddelde restrisico score 
 
In bijlage 6 zijn de twee hierboven deels geprojecteerde spoorspecifieke RI&E’s van 
opstellocatie Arnhem Goederen toegevoegd, namelijk van voorkeursspoor 30 en het ‘minst 
slechte’ infraspoor 9. 
 
Conclusie: 
Om uiteindelijk objectief vast te kunnen stellen welk opstelspoor de beste locatie is voor het 
onderhouden van werkmaterieel heb ik een gemiddelde score van alle risico- en 
restrisicowaardes uitgerekend, wat uiteindelijk resulteerde in de volgende scores:  

 

Spoor-
nummer 

Gemiddelde 
risicoscore 

Gemiddelde 
restrisicoscore 

Ranglijst 
Spitzke 

30 49 5,1 1 

26 105 7,5 2 

22 126 10,5 3 

9 155 29,8 4 

  
 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat spoor 30 zowel de laagste gemiddelde risicoscore (49) als 
de laagste score gemiddelde restrisico score (5,1) behaald, waarmee dus nu ook feitelijk 
bevestigd wordt dat spoor 30 terecht door mij werd aangeduid als ‘voorkeursspoor’. 
 
Kortom, spoor 30 is het beste spoor op emplacement Arnhem Goederen om veilig onderhoud 
aan spoormaterieel te verrichten! Het kiezen van het juiste spoor is dus al een 
beheersmaatregel op zich! 
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Hoofdstuk 8; Deelvraag 4; systematische aanpak en beheersing 
 
Deelvraag 4:   
Op welke wijze kunnen gevaren en risicofactoren systematisch worden geïnventariseerd en 
beheerst binnen Spitzke? 
 
Zoals blijkt uit de hoofdvraag wil Spitzke een passende en structurele oplossing voor de eerder 
beschreven probleemstelling. Voorgaande hoofdstukken geven richting aan een passende 
oplossing. In dit hoofdstuk wil ik het blijvende element behandelen. Met blijvend bedoel ik met 
name een systematische aanpak die in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem van 
Spitzke is ingevoerd. Dit borgt het juist volgen van een procedure en voorkomt bijvoorbeeld dat 
de werkmethode alleen bekend is bij de proceseigenaar. 
 
Vastgesteld is dat opstellocaties zowel generieke als spoorspecifieke risicofactoren en gevaren 
kunnen bevatten, welke middels een spoorspecifieke RI&E inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
Het is dan ook mijn aanbeveling om, minimaal voor de 14 opstellocaties genoemd in hoofdstuk 
7, een “inventarisatie locatiegebonden risico’s” op te stellen en vervolgens op spoorniveau een 
spoorspecifieke RI&E op te stellen. Dit vormt de minimale basis voor het goed en zorgvuldig 
inventariseren.  
 
Daarna kunnen, door het toepassen van de arbeidshygienische strategie, passende 
beheersmaatregelen worden gekozen. Hierbij heb ik dus vastgesteld dat het kiezen van het 
juiste opstelspoor al een beheersmaatregel op zich is. Zoals blijkt uit hoofdstuk 7 kan, door 
vooraf op opstellocatie Arnhem Goederen door spoor 30, te reserveren eenvoudig een veilige 
werkomgeving worden gerealiseerd.  
 
Bij het samenstellen van de logistieke plannen, waarbij treinbewegingen worden uitgedacht en 
opstel- en rangeerlocaties worden bepaald, zou dus reeds de vraag gesteld moeten worden of 
er (wellicht) onderhoud aan werkmaterieel moet plaatsvinden. 
 
Indien blijkt dat er daadwerkelijk onderhoud aan spoormaterieel uitgevoerd moet worden, 
bepaalt de afdeling logistiek op basis van het type spoormaterieel (bijvoorbeeld de benodigde 
spoorlengte) welk opstelspoor (op een van de eerder genoemde 14 opstellocaties) 
gereserveerd moet worden voor het uitvoeren van onderhoud. 
 
Mocht blijken dat het gewenste opstelspoor of de opstellocatie niet beschikbaar is, dan kan de 
afdeling logistiek bepalen of een alternatieve opstellocatie wel beschikbaar is. Mocht van een 
alternatieve opstellocatie nog geen “inventarisatie locatiegebonden risico’s” of spoorspecifieke 
RI&E beschikbaar zijn, dan dient deze eerst te worden opgesteld via het vastgestelde format. 
 
Uiteraard dient de daadwerkelijke reservering van het gewenste opstelspoor bij ProRail gedaan 
te worden door de afdeling logistiek, zodat hierover de beschikking is op het moment dat het 
nodig is. Deze acties kunnen allemaal worden gezien als voorbereiding. 
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Conclusie 
Al deze stappen moeten mijns inziens worden vastgelegd in een speciaal hiervoor ontworpen 
procedure welke ik Veilig Onderhoud Spoormaterieel (VOS) heb gedoopt. De procedure VOS 
start met de feitelijke vragen of er opstelspoorcapaciteit nodig is en of er onderhoud uitgevoerd 
moet worden. 
 
Vervolgens moet er opstelspoorcapaciteit geselecteerd gaan worden op basis van hoeveelheid 
benodigde opstelspoorcapaciteit en geografische ligging. Op basis hiervan moet worden 
gecheckt of er van deze locatie(s) risico inventarisaties zijn gemaakt, zo niet dan moet dit 
alsnog gebeuren. Hierna moeten de voorkeurssporen worden gereserveerd bij ProRail, danwel 
eventuele passende alternatieve opstelsporen en kan er gestart worden met het voorbereiden 
van de komst van het werkmaterieel en het organiseren van een veilige werkplek. 
 
Om risico’s en beheersmaatregelen duidelijk en overzichtelijk te hebben stel ik voor dat er een  
(beeld)instructie opgezet wordt waarin de spoorsituatie van een opstellocatie grafisch wordt 
weergegeven inclusief de beheersmaatregelen die genomen moeten worden om een veilige 
werkplek te creëren. Daarmee heeft de verantwoordelijke logistieke medewerker buiten 
maximaal inzicht in de praktijksituatie en te nemen acties. Hij kan dan op basis van deze 
informatie tevens een veiligheidsinstructie verzorgen voor het onderhoudspersoneel, waar men 
zich aan dient te houden. Een voorbeeld van zo’n beeldinstructie is opgenomen in bijlage 7. 
 
Hierna kan het onderhoud aan het spoormaterieel veilig plaatsvinden. Mocht er zich 
desondanks een onregelmatigheid plaatsvinden, dan kan de medewerker van de afdeling 
logistiek conform de reeds geldende procedure VA28 waarin onder meer opvolging en escalatie 
bij incidenten is voorgeschreven. 
 
Na afloop van de werkzaamheden dienen overeenkomstig de instructie de beheersmaatregelen 
weer opgeheven te worden. Zodra het opgestelde spoormaterieel weer vertrokken is kan het 
opstelspoor weer worden teruggegeven aan ProRail. 
 
Binnen Spitzke Spoorbouw bv wordt gewerkt volgens de “Plan-do-check-Act” methode van 
continue verbetering. In dat kader is het wenselijk dat de afdeling logistiek na afloop van de 
onderhoudswerkzaamheden het initiatief neemt voor een korte evaluatie. Hierbij kan dan kort 
worden teruggekeken op zowel het voorbereidings- als het feitelijke onderhoudsproces. 
Eventuele tekortkomingen of verbeterpunten kunnen dan benoemd worden, waarna bekeken 
kan worden of hier nadere acties aan gekoppeld moeten worden. Hetzelfde geldt overigens 
voor punten die juist positief beoordeeld werden, zogeheten “best practices”. 
 
Bovenstaande stappen zijn kort en bondig samengevat in een processchema dat is bijgevoegd 
in bijlage 8 van dit document. Momenteel wordt dit geïmplementeerd in het kwaliteits- en 
veiligheidsmanagementsysteem onder procedure VA58. 
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Hoofdstuk 9; Deelvragen 5; taalproblematiek 
 
Deelvraag 5:  
Vormt taalproblematiek een mogelijk gevaar bij communicatie omtrent het opstellen en 
onderhouden van werkmaterieel. 
 
Het feitelijke onderhoud aan het werkmaterieel gebeurt door personeel van Spitzke SE 
Unternehmensbereich Grossmaschinen (UB GBM) en/of zusterbedrijf SchienenFahrzeugbau 
Grossbeeren (SFG), oftewel Duitstalig personeel. 
 
Eventuele afstemming met ProRail over beheersmaatregelen als het reserveren van 
opstelsporen, een Tijd Ruimte Slot of het buitengebruik laten nemen van opstelsporen dient 
echter in de Nederlandse taal te gebeuren (bron: netverklaring ProRail). Daarmee hoeft eigenlijk 
op deelvraag 5 verder geen antwoord gegeven te worden, omdat communicatie met ProRail 
dus in de Nederlandse taal plaats dient te vinden. 
 
Conclusie: 
Omdat de feitelijke communicatie dus in de Nederlandse taal moet plaatsvinden is de beste 
optie dit te laten gebeuren door Nederlandse medewerkers, ofwel de afdeling Logistiek 
(reserveren van opstelsporen, buiten gebruik nemen van sporen) ofwel Nederlandse 
machinisten (Tijd Ruimte Slot, buiten gebruik nemen sporen), in overleg met de 
treindienstleider.  
 
Alle Nederlandse medewerkers van Spitzke Spoorbouw beheersen de Duitse taal, waarna zij 
vervolgens de verdere communicatie richting het Duitstalige onderhoudspersoneel kunnen 
verzorgen. Onderhoud kan dus niet (meer) plaatsvinden zonder medeweten van de afdeling 
logistiek van Spitzke Spoorbouw bv! 
 
Belangrijk in dit kader is dus wel dat de collega’s uit Duitsland vroegtijdig gaan melden dat er 
onderhoud aan spoormaterieel uitgevoerd moet gaan worden. Dit dient procedureel vastgelegd, 
en breed gecommuniceerd, te worden. 
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Hoofdstuk 10; Beantwoording hoofdvraag / eindconclusie: 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken waarin de deelvragen zijn behandeld heb ik belangrijke 
antwoorden gekregen die helpen bij de beantwoording van de hoofdvraag.  
 
Hoofdvraag: 
Op welke wijze kan Spitzke gevaren en risicofactoren, op opstellocaties in Nederland, 
structureel inzichtelijk maken en beheersen, zodat veilig onderhoud aan spoormaterieel 
kan plaatsvinden? 
 
10.1 samenvatting deelvragen 
Mijn conclusie na dit onderzoek is dat opstellocaties specifiek van aard zijn en dus verschillen 
ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld waar het toegankelijkheid, omgeving en 
opstelspoorcapaciteit betreft. Sterker nog, ik heb vastgesteld dat zelfs sporen onderling op een 
opstelspoorlocatie specifiek van elkaar verschillen voor wat betreft risicofactoren. 
 
Generiek zijn er een aantal gevaren en risicofactoren. Zo bestaat op elke locatie waar 
werkzaamheden worden verricht in de nabijheid van treinverkeer kans op aanrijdgevaar. 
 
Een specifieke risicofactor is bijvoorbeeld het feit dat om op enkele opstelsporen te komen 
andere sporen overgestoken moeten worden via onbewaakte overpaden. Hierdoor is de kans 
op een aanrijding met een trein groter dan bij sporen die direct toegankelijk zijn vanaf de weg. 
Een andere specifieke risicofactor is dat bij sommige sporen de bovenleiding aangeraakt kan 
worden bij werken op materieel, terwijl andere sporen op opstellocaties überhaupt geen 
bovenleiding hebben. 
 
Samengevat concludeer ik dat de volgende risicofactoren voor aanrijd- en elektrocutiegevaren 
van toepassing kunnen zijn op opstellocaties: 

- Aanrijdgevaar personeel door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Aanrijdgevaar (te onderhouden) werkmaterieel door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Aanrijdgevaar onderhoudsauto door treinverkeer (specifiek) 
- Aanrijdgevaar gereedschap/materiaal door treinverkeer (generiek, specifiek) 
- Elektrocutiegevaar personeel door bovenleiding (specifiek) 

 
Gevarenzone A en B worden in de spoorbranche aangeduid als zone met potentieel 
aanrijdgevaar. Ter verduidelijking van gevarenzone A/B dient onderstaande afbeelding. Zone A 
is in dit geval altijd 2,25 meter vanaf het middel (hart) van het spoor tot zone B en zone B is 1 
meter, oftewel gevarenzone A/B bedraagt 2,25+1 meter = 3,25 meter. 

 
Afbeelding: gevarenzone A, B, C uit VVW Trein 3.0, waarbij zone A afstand hart spoor tot zone B conform tabel 3.2.1.1-1 
altijd 2,25 meter is 
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Omdat ik concludeerde dat risicofactoren per spoor verschilden heb ik besloten om eerst per 
opstellocatie een “inventarisatie locatiegebonden risico analyse” op te stellen (zie voorbeeld in 
bijlage 5). Hierin analyseer ik welke opstelsporen het beste geschikt zijn (of niet) voor het veilig 
opstellen en onderhouden van spoorgebonden werkmaterieel. Overwegingen hierbij zijn onder 
meer de spoorlengte, bereikbaarheid van het opstelspoor met het onderhoudsvoertuig, 
eventuele aanwezigheid van bovenleiding en afstand tussen sporen. In eerste instantie ga ik uit 
van de aan de infragroep aangewezen opstelsporen, echter als er betere alternatieve 
opstelsporen zijn neem ik dit ook mee. Dit leidt uiteindelijk tot twee of drie potentiële 
opstelsporen per opstellocatie. 
 
Vervolgens maak ik per opstellocatie van elk geschikt bevonden opstelspoor een risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin ik gevaren, risicofactoren, risico’s, risicoweging, 
beheersmaatregelen en gemiddelde (rest)risicoscores opsom. Uit de som van deze 
gedetailleerde spoorspecifieke RI&E’s blijkt vervolgens, per opstellocatie, welk opstelspoor, al 
dan niet na het nemen van beheersmaatregelen, het meest geschikt is voor het veilig uitvoeren 
van onderhoud aan spoormaterieel.  
 
Hierbij worden belangrijke conclusies uit wet- en regelgeving in ogenschouw genomen. Denk 
bijvoorbeeld aan het toepassen van het zogeheten ‘tijd ruimte slot’ als beheersmaatregel om 
tijdelijk meerdere opstelsporen te kunnen claimen, waardoor aanrijdgevaar beheerst kan 
worden. Al blijft natuurlijk de belangrijkste conclusie uit de analyse van wet- en regelgeving dat 
er veel wet- en regelgeving enige relatie heeft met het op het spoor zijn, maar dat er voor het 
onderhoud van spoormaterieel geen specifieke wet- of regelgeving geldt. Uiteraard wel 
algemene wetgeving zoals de Arbo- en Spoorwegwet die in algemene zin eisen stellen. 
 
Dit alles leidde daarom tot het idee om een eigen ‘best practice’ op te zetten in de vorm van een 
speciaal hiervoor ontworpen procedure genaamd Veilig Onderhoud Spoormaterieel (VOS). 
Hierover meer in hoofdstuk 8. 
 
10.2 Verschillenanalyse: 
Ter onderbouwing van de eindconclusie vormt de eerder vastgestelde verschillenanalyse de 
basis. Deze verschillen moeten allemaal opgelost worden om te komen tot de ideale “soll” 
situatie. Voor de volledigheid geef ik deze hieronder nog even weer: 
 
De verschillenanalyse: 

1. Er moet vooraf bekend zijn dat er onderhoud aan spoormaterieel plaats moet vinden; 
2. Er moet vooraf een geschikte opstelspoorlocatie worden gekozen, op basis van ligging 

en lengte opstelspoor; 
3. Het ter plaatse best beschikbare opstelspoor (vooraf vastgesteld) moet worden 

gereserveerd of middels een TRS buiten gebruik worden genomen; 
4. Van toepassing zijnde gevaren en risicofactoren moeten vooraf bekend zijn en 

vastgelegd in een risicodossier; 
5. Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moeten alle voorgeschreven 

beheersmaatregelen worden uitgevoerd; 
6. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het onderhoudspersoneel (in het Duits) 

geïnstrueerd over van toepassing zijnde risico’s en beheersmaatregelen; 
7. Na afloop van de werkzaamheden worden beheersmaatregelen opgeheven en sporen 

vrij en onbelemmerd terug gegeven aan de treindienstleider; 
8. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moet een evaluatie plaatsvinden. 
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10.3 Eindconclusie en aanbevelingen 
Met de in dit onderzoek opgedane kennis kunnen bovenstaande verschillen op de volgende 
wijze opgelost of, met behulp van een concrete aanbeveling, later alsnog worden ingevuld. 
Daarbij zijn per aanbeveling actiehouders (interne intialen Spitzke) en deadlines weergegeven. 
Hierdoor zijn acties concreet, toegewezen en voorzien van een deadline (smart), waardoor de 
kans dat de acties daadwerkelijk goed uitgevoerd worden verhoogd wordt en er daarnaast 
goede sturing op gegeven kan worden: 

1. De procedure VOS schrijft voor dat onderhoud vooraf (> 1 week) gemeld moet worden 
bij de afdeling logistiek van Spitzke Spoorbouw bv. Gebeurd dit niet, dan is onderhoud 
slechts nog mogelijk in de buitendienststelling van het werk; 

2. Er is inmiddels een database waarin gegevens van een deel van de (reeds bezochte) 
primaire opstelspoorlocaties zijn vastgelegd; Aanbeveling 1: breidt de database uit met 
gegevens van alle 14 primaire opstelspoorlocaties, JLA/RDR Q4-2016. 

3. In dezelfde database staat welk opstelspoor het beste gebruikt kan worden voor het 
onderhouden van spoormaterieel. Via de normale procedures van ProRail en/of de 
Infragroep kunnen deze sporen vooraf gereserveerd worden en/of middels een Tijd 
Ruimte Slot buiten gebruik worden genomen. 

4. Van een deel van de (reeds bezochte) primaire opstelspoorlocaties is inmiddels middels 
een “inventarisatie locatiegebonden risico’s”, een spoorspecifieke RI&E met AHS en een 
beeld instructie opgesteld. Deze documenten vormen het risicodossier van de 
betreffende opstellocatie; Aanbeveling 2: stel een “inventarisatie locatiegebonden 
risico’s, spoorspecifieke RI&E en beeldinstructie op van alle 14 primaire 
opstelspoorlocaties, JLA/RDR Q4-2016.  

5. De spoorspecifieke RI&E van het betreffende opstelspoor schrijft duidelijk voor welke 
beheersmaatregelen (via Arbeidshygienische strategie) van toepassing zijn. Deze 
moeten allen voor aanvang van het werk worden uitgevoerd. Ter ondersteuning wordt 
nog een checklist ontworpen waarin de te nemen beheersmaatregelen uit de RI&E 
worden vastgelegd; Aanbeveling 3:  rondt deze checklist op korte termijn af, RDR Q3-
2016. 

6. Met behulp van de beeldinstructie kan het (Duitstalige) onderhoudspersoneel vooraf 
worden geïnstrueerd over de risico’s en beheersmaatregelen; 

7. Vanuit de eerder genoemde checklist kunnen, na afloop van de werkzaamheden, de 
beheersmaatregelen allemaal weer opgeheven worden, zodat de opstelsporen vrij en 
onbelemmerd terug gegeven kunnen worden aan de treindienstleider; 

8. De procedure VOS wordt afgesloten met een evaluatiemoment waarin het 
bovenstaande proces en de onderhoudswerkzaamheden geëvalueerd moeten worden. 
Dit evaluatiemoment vindt plaats conform Spitzke’s procedure VA02 “Continue 
verbetering”. Ook tijdens de werkzaamheden moet er enige vorm van toezicht en 
evaluatie plaatsvinden. Aanbeveling 4:  Toets de toepassing en effectiviteit (“ist”) van de 
procedure VOS middels interne audits en pas, waar nodig, aan (“soll”); RDR 
doorlopende actie. Daarmee wordt dan eveneens invulling gegeven aan de verplichting 
vanuit de Arbowet om toezicht te houden op het werk en de toepassing van 
beheersmaatregelen. 
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In aanvulling op bovengenoemde aanbevelingen doe ik hieronder nog een drietal 
aanbevelingen. Deze aanbevelingen dragen naar mijn mening bij aan een brede acceptatie, 
kwaliteit en voorspoedige implementatie van de procedure VOS binnen Spitzke en overige 
betrokken partijen, waaronder ProRail. 
 
Aanbeveling 5:  
Bespreek de aanleiding, hoofdpunten uit definitieve onderzoeksrapportage en procedure VOS 
met ProRail en Inspectie Leefomgeving & Transport om commitment te verkrijgen. Verwerk 
eventuele op-/aanmerkingen in de definitieve versie van de procedure VOS; RDR september 
2016. 
 
Aanbeveling 6: 
Formaliseer de procedure VOS en implementeer deze in de organisatie (opname in 
veiligheidsmanagementsysteem en instructie van afdeling logistiek en zusterbedrijven UB GBM 
en SFG); EHO/JLA/RDR september 2016. 
 
Aanbeveling 7: 
Deel de opgedane ervaringen uit deze onderzoeksrapportage en de procedure VOS met de 
leden van de werkgroep V-WAM; RDR eerstvolgende bijeenkomst, nog niet gepland. 
 
Aanbeveling 8: 
Onderzoek onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning noodzakelijk is, zoals gesteld 
in de toegangsovereenkomst van ProRail; RDR oktober 2016. 
 
Door bovenstaande zo toe te passen krijgt Spitzke structureel inzicht in alle gevaren en 
risicofactoren op opstelspoorlocaties in Nederland, kunnen beheersmaatregelen worden 
gedefinieerd, getroffen en weer opgeheven en vindt er toezicht en evaluatie plaats. 
 
Kortom door het structureel en goed toepassen van d e procedure VOS kan Spitzke op 
een voor iedereen veilige wijze spoormaterieel op o pstellocaties in Nederland gaan 
onderhouden! 
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Bijlage 1: Literatuurlijst 
 
Wet- en regelgeving  / overige documenten  Versie/datum  
Spoorwegwet 23 april 2003 
Besluit spoorverkeer 3 december 2004 
Arbeidsomstandighedenwet 1 januari 2007 
Normenkader Veilig Werken (NVW) Versie 1.2 Oktober 2013 
Voorschrift Veilig Werken (VVW) Versie 3.0 Oktober 2013 
RailAlert brancherichtlijn oversteken sporen Versie 1.3 December 2014 
RailAlert brancherichtlijn activiteiten met minimum veiligheids-
beheersmaatregel persoonlijke waarneming met 
grenswachter 

Versie 1.3 Januari 2015 

Referentiekader Opstellen door Spooraannemers Versie 1.0 25 augustus 2014 
Toegangsovereenkomst ProRail en Spitzke Versie 1.0 05 december 2014 
Netverklaring ProRail Versie 2014 
Richtlijn voor het veilig Werken Aan Materieel in of nabij de 
railinfra (BAM, Strukton, VolkerRail) 

Versie 1.2 Mei 2015 

Huisregels ProRail RLN-00300 Versie 009, 01 juli 2015 
Capaciteit op emplacementen 2015, afstemgroep 
spoorcapaciteit aannemers BAM, Strukton, Spitzke, 
VolkerRail en Railpro 

Versie 26-02-2015 

Feitenrapportage bijna aanrijding hulpverleners locatie 
Kijfhoek d.d. 08-03-2016 

Versie 1.0 15 maart 2016 

Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2015 - 
Technology and Rolling Stock – Brochure werkmaterieel 
Spitzke SE 

Augustus 2012 

Studiemap en diverse readers Apply Groep – MVK opleiding - 
 
Websites: 

www.spitzke.com (werkgever, info over werkmaterieel) 

www.prorail.nl (railinfra beheerder / vervoersprocessen / regelgeving) 

www.wetten.nl (wetgeving) 

www.railalert.nl (regelgeving railinfrabranche) 

www.sas-net.nl (arbocatalogus railinfrabranche) 

www.infrasite.nl (railpedia) 

www.energievoorziening.info (bovenleiding railinfra) 

www.sporenplan.nl (sporenplannen) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_spoorwegstations_in_Nederland (stationsafkortingen) 

Google Earth (grof bovenaanzicht opstellocaties)  
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Bijlage 2: Inhoudelijke analyse wet- en regelgeving 
 
Zoals al in hoofdstuk 6 aangegeven is er flink wat wet- en regelgeving van toepassing op de 
spoorbranche. In aanvulling op hetgeen in hoofdstuk 6 staat, is hieronder een uitgebreidere 
analyse van (mogelijk van) toepassing zijnde wet- en regelgeving op dit onderzoeksthema. 
 

1. A) De Spoorwegwet: 
Het uitvoeren van onderhoud aan materieel valt binnen het wettelijke kader van de 
Spoorwegwet. 
De spoorwegwet (van 23 april 2003) bevat regels over de aanleg, het beheer, de 
toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over 
spoorwegen). Hierna volgt een samenvatting van voor dit onderzoek relevante artikelen 
uit de Spoorwegwet. 
 
In art. 3 staat onder meer dat het verboden is om gevaar te veroorzaken op de 
spoorweg of het verkeer op de spoorweg te hinderen. 
 
In art. 19 wordt aangegeven dat het verboden is om zonder vergunning van de Minister 
gebruik te maken van het hoofdspoorwegennet EN de daarnaast gelegen gronden voor 
andere activiteiten dan waarvoor bestemd.  

 
Onder meer de toegang tot het spoorwegterrein is eveneens geregeld in de 
Spoorwegwet (art. 22). In dit artikel staat onder meer dat personeel van een 
spoorwegonderneming met een geldig veiligheidscertificaat of personeel dat in opdracht 
van een spoorwegonderneming werkzaamheden uitvoert aan een spoorvoertuig, 
toegang heeft tot spoorwegterreinen. Hieruit concludeer ik dat toegang tot de 
spoorwegterreinen, voor de scope van dit onderzoeksthema, geen probleem is. 
 
Art. 32 beschrijft nader het veiligheidscertificaat, bestaande uit: 

• Een A-certificaat voor het veiligheidsbeheerssysteem; 
• Een B-certificaat voor de voorzieningen die de spoorwegonderneming heeft 

getroffen om te voldoen aan wettelijke voorschriften. 
 
Spitzke Spoorbouw bv beschikt over beide certificaten, verstrekt door de Inspectie 
Leefomgeving & Transport, en welke geldig zijn tot 01-11-2018. 
 
B) Besluit spoorverkeer: 
Onder de Spoorwegwet valt het Besluit Spoorverkeer (van 3 december 2004). In dit 
besluit staan regels met betrekking tot het veilig en ongestoord gebruik van 
hoofdspoorwegen, waaronder de volgende relevante: 
 
Art. 4: de machinist mag gedeelten van het spoor waar verkeer niet geregeld wordt via 
lichtseinen, niet gebruiken zonder voorafgaande melding aan de beheerder (ProRail). 
Hiermee worden primair emplacementen bedoeld die zijn aangeduid als zogeheten “niet 
centraal bediend gebied”, oftewel hier controleert en stuurt niet het seinenstelsel het 
treinverkeer, maar maken machinist en treindienstleider afspraken over 
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treinbewegingen. Hierbij is de snelheid van het treinverkeer maximaal 40 km/u (rijden op 
zicht). 
 
Art. 8: de machinist die een trein onbeheerd achterlaat, zorgt ervoor dat die trein niet uit 
zichzelf in beweging kan komen. Een beheersmaatregel kan zijn om de trein (of 
machine) geremd weg te zetten. 
 
Art. 23: 
I)De beheerder (ProRail) verstrekt tijdig actuele informatie aan de machinist.  
II)De spoorwegonderneming verstrekt tijdig informatie aan de machinist en ander 
personeel die zij nodig hebben om hun werkzaamheden te verrichten.  
Dit laatste biedt mijns inziens de verplichting voor Spitzke om relevante informatie, 
waaronder over risico’s en beheersmaatregelen voor een veilige werkplek, te 
verstrekken aan al het bij het onderhoud betrokken personeel. 
 
Art. 29: 
Definitie parkeren op spoorwegemplacementen: 
“Op een spoorwegemplacement laten stilstaan van een trein anders dan gedurende de 
tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van reizigers 
of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen”. 
 
Art. 33: 
De spoorwegonderneming verstrekt voor aanvang aan de machinist en rangeerder een 
rangeeropdracht en aan de beheerder een rangeerplan. 
 

2. De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet)  
 
Ondanks dat de onderhoudswerkzaamheden aan werkmaterieel deels worden 
uitgevoerd door Duitse medewerkers van Spitzke SE is, in Nederland, de 
Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. 
De Arbowet (van 1 januari 2007) bevat regels voor werkgevers en werknemers om de 
gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te 
bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te 
voorkomen.  
 
Vanuit nadere bestudering van de Arbowet concludeer ik dat met name de volgende 
artikelen van toepassing zijn op het uitvoeren van onderhoud aan materieel: 

 
Artikel 3.1; de werkgever zorgt voor de veiligheid- en gezondheidssituatie van de 
werknemers in relatie tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd, met inbegrip van 
een hiervoor opgesteld beleid dat gericht is op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden. 

 
Artikel 4; de werkgever checkt periodiek het arbeidsomstandighedenbeleid met de 
werkelijke situatie en past het beleid waar nodig aan. 

 
Artikel 5; de werkgever legt in een RI&E vast welke risico’s werknemers (inclusief 
bijzondere categorieën) door het werk lopen, inclusief een plan van aanpak met 
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maatregelen, de verplichting de RI&E aan te passen zodra hiervoor aanleiding is en het 
aan iedere werknemer ter beschikking stellen van de RI&E. 

 
Artikel 8; de werkgever instrueert de werknemers over de werkzaamheden en de hierbij 
verbonden risico’s en beheersmaatregelen en ziet toe op naleving. 

 
Artikel 10; de werkgever neemt maatregelen om gevaar voor de omgeving, dat kan 
ontstaan door de werkzaamheden, te voorkomen. 

 
Artikel 11; de werknemer is verplicht om, conform zijn opleiding en instructie, te zorgen 
voor een veilige werkplek voor zichzelf en andere betrokkenen, bijvoorbeeld door PBM’s 
op de juiste manier te gebruiken. 
 
Conclusie: 
Vanuit de Arbowet dient de werkgever de risico’s voor werknemers en omgeving vast te 
leggen in een RI&E (inclusief plan van aanpak), passende beheersmaatregelen te 
treffen, werknemers te instrueren en toe te zien op naleving van haar beleid en de 
gegeven instructie. Vanuit de Arbowet dienen werknemers zelf ook te zorgen voor een 
veilige werkplek voor zichzelf en de collega’s door te handelen conform instructie en het 
correcte gebruik van (persoonlijke beschermings)middelen. 
 
Voor dit onderzoek betekent dit concreet dat er een RI&E opgesteld moet worden waarin 
relevante risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen. Verder moet er nagedacht 
worden over het opnemen van een methode voor instructie en toezicht in de procedure 
alsmede de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Als ik bovenstaande afzet 
ten opzichte van de huidige situatie dan concludeer ik dat dit binnen Spitzke nog niet 
ingeregeld is. 

 
3. De Arbocatalogus Railinfra (SAS) 

 
De Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorwegveiligheid heeft voor de railinfrabranche 
een specifieke Arbocatalogus opgezet en in beheer. Deze Arbocatalogus is primair 
gericht op werken aan de railinfra, welke vallen onder de werkingssfeer van de cao 
Railinfrastructuur. Spitzke Spoorbouw bv volgt deze cao waarin de Arbocatalogus 
Railinfra geïntegreerd is, en dus van toepassing is op het dit stuk. 
 
Nader onderzoek van de Arbocatalogus leert dat het thema Aanrijdgevaar terug te 
vinden is in de lijst van Risico’s in de Arbocatalogus. Hierbij worden 2 vormen van 
aanrijdgevaar genoemd, namelijk aanrijdgevaar door treinverkeer en aanrijdgevaar door 
wegverkeer bij in dienst zijnde overwegen. Dit onderzoek richt zich specifiek op 
aanrijdgevaar door treinverkeer en zal dus niet nader ingaan op aanrijdgevaar door 
wegverkeer bij in dienst zijnde overwegen. 
 
Inhoudelijk geeft de Arbocatalogus voor het thema aanrijdgevaar geen kaders, maar 
verwijst men naar 3 wetten/regelingen, namelijk de eerder genoemde Arbowet, 
Spoorwegwet en het Normenkader Veilig Werken (volgt hierna). In de Arbocatalogus is 
dus geen, voor dit onderzoek, relevante informatie aanwezig. 
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Interessant om te noemen is nog wel een opsomming van 5 processtappen die de 
Arbocatalogus weergeeft ter voorkoming van aanrijdgevaar, zijnde: 

a. Beveiligen werkplek – Het nemen van de noodzakelijke maatregelen om de werkplek 
veilig testellen. 

b. Bereiken werkplek – Het overbrengen van mens en materieel naar de werkplek, via 
de daarvoor vastgestelde routing. 

c. Uitvoering – Het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkplek. 
d. Beëindigen werk – Het afvoeren van mens en materieel vanaf de werkplek, via de 

daarvoor vastgestelde routing. 
e. Opheffen veiligheidsmaatregelen – De genomen noodzakelijke maatregelen 

opheffen om de werkplek terug te geven aan de treindienstleider. 
 

Deze 5 processtappen zijn goed bruikbaar bij het samenstellen van de noodzakelijke 
RI&E en het opzetten van een procedure omdat ze naar mijn mening de verschillende 
stadia beschrijven. Ik zal deze dan ook terug laten komen in zowel de RI&E als de 
werkinstructie. 

4. Het Normenkader Veilig Werken en het Voorschrift Veilig Werken 
 
Het Normenkader Veilig Werken maakt, met onderliggende documenten, integraal deel 
uit van de eerder genoemde Arbocatalogus SAS. 
 
Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is van toepassing op alle railinfrabeheerders, 
opdrachtgevers en opdrachtnemers en werkgevers die proces- en projectmatige 
werkzaamheden (laten) uitvoeren aan railinfrastructuur die vallen onder de 
Spoorwegwet of Wet Lokaal Spoor, gedurende de hele levenscyclus van het systeem. 
 
Vrij vertaald wordt met de “hele levenscyclus van het systeem” bedoeld het ontwerpen, 
aanleggen, vernieuwen, onderhouden en slopen van de railinfrastructuur. 
 
Doel van het NVW is primair het aantoonbaar bereiken/handhaven van een zo hoog 
mogelijk veiligheidsniveau ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar bij 
werkzaamheden in of nabij de railinfra. 
 
In het Voorschrift Veilig Werken (VVW Trein) staan specifieke regels voor de 
arbeidsveiligheid bij het werken in of nabij de railinfra, in het bijzonder het voorkomen 
dan wel beheersen van aanrijd- en elektrocutiegevaar bij activiteiten in of in de nabijheid 
van de gevarenzones. Feitelijk is het VVW de praktische invulling van het NVW. 
 
Zowel het NVW (versie 1.2)  als VVW (versie 3.0) heb ik bestudeerd op relevante 
passages.  
 
Conclusie: 
Mijn belangrijkste conclusie is dat beiden niet van toepassing zijn op het onderhouden 
van werkmaterieel aangezien dit niet valt onder de werkingssfeer van het daadwerkelijk 
werken in of nabij de railinfra. Beide regelgevingen hebben tenslotte betrekking op het 
ontwerpen, aanleggen, vernieuwen, onderhouden en slopen van de railinfrastructuur. 
Het onderhouden van werkmaterieel valt hier m.i. niet onder. Dat dit werkmaterieel wel 
gebruikt wordt voor onderhoud en vernieuwing speelt daarbij geen rol. Elementen uit 
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deze branche specifieke regelgeving zijn uiteraard wel belangrijk en bruikbaar. Hierbij 
denk ik bijvoorbeeld aan de het opnemen van onderstaande gevarenzones in de 
werkinstructie en RI&E. 

 
Afbeelding: gevarenzone A, B, C uit VVW Trein 3.0, waarbij zone A afstand hart spoor tot zone B conform tabel 3.2.1.1-1 
altijd 2,25 meter is 

 
5. Brancherichtlijnen (BRL) en best practices RailAlert 

 
De Stichting Rail Alert heeft in totaal 6 brancherichtlijnen uitgebracht, te weten: 

• Oversteken van sporen 
• Werken op perrons 
• Activiteiten met mimimum beheersmaatregel PW met grenswachter 
• Borgen veiligheid met functieherstel 
• Fysieke afscherming en afbakening 
• Eenduidige werktreininstructie WTI 

 
Brancherichtlijn werken op perrons heeft logischerwijs betrekking op werken op perrons. 
BRL borgen veiligheid met functieherstel is van toepassing op storingsherstel van de 
railinfra. BRL activiteiten met minimum beheersmaatregel PW met grenswachter gaat 
met name in op een beperkt aantal taken die uitgevoerd mogen worden binnen NVW 
categorie “Persoonlijke waarneming”, ofwel het werken met een grenswachter die als 
doel heeft te voorkomen dat uitvoerenden in het risicogebied (zone A) komen. BRL 
fysieke afscherming gaat in op spelregels voor het veilig kunnen werken waarbij een 
hekwerk of vergelijkbaar de veiligheidsbuffer (collectieve maatregel) vormt tussen 
uitvoerenden en het risicogebied. En BRL eenduidige werktreininstructie bewerkstelligt 
dat werktreininstructies in de branche zoveel mogelijk uniform van aard zijn. Deze 5 
BRL’s hebben geen directe relatie met de scope van dit onderzoek en zal ik dan ook niet 
nader benoemen. 
 
Slechts de brancherichtlijn “oversteken van sporen” is in beperkte mate van toepassing 
op de scope van de activiteiten uit dit onderzoek. Deze BRL geeft 5 situaties weer onder 
welke voorwaarden wel in dienst zijnde sporen overgestoken mogen worden, terwijl dat 
in het VVW primair uitgesloten is.  
 

  



43 | P a g i n a  

 

De 5 situaties waarin sporen mogen worden overgestoken zijn: 
i. Oversteken bij een Wido installatie (waarschuwingsinstallatie dienst 

overpad); 
ii. Oversteken van een openbare niet actief beveiligde overweg of 

overpad; 
iii. Niet openbare overweg of overpad, niet actief beveiligd op NCBG 

terrein; 
iv. Niet centraal bediende gebieden, via overpaden; 
v. Als onderdeel van de “taak eigen veiligheid”. 

 
6. De toegangsovereenkomst van ProRail 

 
ProRail sluit als beheerder van het Nederlandse hoofdspoorwegennet jaarlijks een 
zogeheten toegangsovereenkomst af met alle vervoerders die gebruik willen maken van 
de spoorweginfrastructuur. In deze toegangsovereenkomst staan afspraken rondom het 
gebruik van de spoorwegen en de daarbij te leveren diensten. ProRail geeft, anders 
gezegd, toestemming tot het gebruik van het spoor en stelt daarbij voorwaarden aan de 
vervoerder. Andersom heeft de vervoerder natuurlijk ook verwachtingen van ProRail, 
bijvoorbeeld garanties rondom beschikbaarheid van het spoor. 
 
Spitzke Spoorbouw bv heeft als vervoerder uiteraard ook een toegangsovereenkomst 
met ProRail lopen. Voor dit onderzoek is toegangsovereenkomst 2015 beoordeeld op 
relevantie.  
 
Conclusie: 
Een van de gebruiksrechten die Spitzke en ProRail afspraken betreft het gebruik van 
opstel- en rangeersporen met bijbehorende voorzieningen. Zo staat in artikel 11 van 
bijlage 1 van de toegangsovereenkomst dat de vervoerder een omgevingsvergunning 
nodig heeft voor andere activiteiten dan de diverse treinbewegingen. Verder staat in 
artikel 11.5 dat spoorgebonden bedrijfsprocessen door de vervoerder alleen plaats 
mogen vinden op de hiervoor door de beheerder (ProRail) aangewezen plaatsen en/of 
door hem (ProRail) te geven voorwaarden en/of met gebruikmaking van de daarvoor ter 
plaatse aanwezige voorzieningen. Onder bedrijfsprocessen wordt onder meer verstaan 
het plegen van inspectie, onderhoud en/of herstellingen aan spoorvoertuigen. 
 
Kortom, vanuit de toegangsovereenkomst is het Spitzke toegestaan om inspectie, 
onderhoud en/of reparaties uit te voeren aan haar materieel, mits dit gebeurd op locaties 
die ProRail hiervoor heeft aangewezen en het werk gebeurd conform de voorwaarden 
van ProRail. 
 
In artikel 2.2 van bijlage 2 van de toegangsovereenkomst staat onder meer beschreven 
hoe partijen moeten handelen bij het gebruik van zogeheten niet-centraal bediende 
gebieden (Ncbg). Hiermee worden delen van emplacementen bedoeld waarbij, omdat er 
geen centraal treinbeveiligingssysteem actief is, treinbewegingen lokaal bepaald 
worden. Er staan geen bediende seinen en wissels moeten door de machinist 
handmatig bediend worden. Beschreven wordt bijvoorbeeld hoe een machinist zich, 
voordat hij gebruik kan maken van een Ncbg spoor, moet melden bij een 
treindienstleider en na gebruik weer af moet melden. Verder wordt aangegeven hoe 
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toestemming gevraagd kan worden om Ncbg sporen te mogen gebruiken, bijvoorbeeld 
door het aanvragen van een enkelvoudige rijweg of via het gebruik van een zogeheten 
TijdRuimteSlot voor meerdere opeenvolgende bewegingen.  
 
Deze laatste optie biedt de mogelijkheid om tijdelijk meerdere Ncbg sporen te 
reserveren, waardoor feitelijk geen andere treinbewegingen plaats kunnen vinden door 
andere vervoerders. Daarmee is deze optie bruikbaar als beheersmaatregel voor het 
veilig onderhoud aan spoormaterieel. 
 
In artikel 3.44, lid 3 van bijlage 2 van de toegangsovereenkomst eist ProRail dat de 
vervoerder controles van en werkzaamheden aan materieel op emplacementen op 
veilige wijze plaatsvinden en haar personeel hiertoe van opleiding en/of instructie 
voorziet. ProRail omschrijft niet nader wat men bedoeld met “het op veilige wijze 
plaatsvinden van werkzaamheden”, dan wel onder welke regelgeving dit moet gebeuren. 
 
In hetzelfde artikel staat verder dat ProRail zich bij beheer en onderhoud erop richt dat 
infrastructuur en voorzieningen, waaronder opstelterreinen en emplacementen, veilig 
gebruikt kunnen worden. Spitzke kan als vervoerder dus een beroep doen op goed 
uitgeruste werkomgeving waarin veilig gewerkt kan worden. Op tekortkomingen in de 
werkomgeving kan ProRail dus worden aangesproken. 
 

7. Referentiekader Opstellen door spooraannemers ProRail 
 
Op 25 augustus 2014 heeft de afdeling Vervoersanalyse en Capaciteitsontwikkeling van 
ProRail een zogeheten referentiekader opstellen door spooraannemers uitgebracht 
(status definitief concept). Het doel van dit rapport is het aanbod van opstel- en 
rangeersporen dat ProRail beschikbaar stelt aan spooraannemers inzichtelijk maken. 
Daarnaast moet het referentiekader bijdragen aan de meningsvorming over het 
aanwijzen van locaties met activiteiten door spooraannemers. Reden hiervoor is dat er 
binnen ProRail een meerjarenprogramma Opstelterreinen is opgesteld. Doel van dit 
meerjarenplan is de ontwikkeling van opstelterreinen door ProRail steviger neer te 
zetten en losse projecten en ad hoc oplossingen te voorkomen. Anders gezegd, de 
opstelspoor capaciteit wordt de komende jaren behoorlijk ingeperkt doordat ProRail 
emplacementen saneert, bijvoorbeeld voor stedelijke bebouwing.  
 
Het referentiekader heeft daarbij specifiek tot doel om een kader te bieden voor wijziging 
of vervanging van sporen en bijkomende voorzieningen op emplacementen door het 
aanbod van opstellen door spooraannemers te formuleren (waar is wat nodig). 
 
Opstelruimte is schaars en kostbaar. Doel van ProRail is om de beschikbare 
opstelruimte optimaal te benutten. Vervoerende spooraannemers krijgen daarbij de 
laagste prioriteit in de verdeling van capaciteit. Dit komt voor uit het feit dat 
spooraannemers zijn vrijgesteld van het betalen van een gebruiksvergoeding 
(vervoerders betalen normaal gesproken voor het gebruik van het spoorwegennet een 
vergoeding aan ProRail). Hierdoor moeten spooraannemers vaak uitwijken naar andere 
locaties, vaak verder weg van de werkplek. 
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Om spooraannemers toch een oplossing te bieden concludeert ProRail in het 
referentiekader dat, door aanpassing van bestaande regelgeving en het aanwijzen van 
specifieke infrastructuur, spooraannemers toch opstelcapaciteit in de buurt van de 
werkplek kunnen gebruiken. 
 
ProRail stelt voor de opstellocaties in 3 verschillende types onder te verdelen, namelijk: 

a. Verzamellocaties 
b. Parkeerlocaties 
c. Instandhoudingslocaties 

 
Verzamellocaties zijn nodig voor het geconcentreerd opstellen en samenstellen van 
materieel in periodes waarin dat niet direct nodig is voor werkzaamheden. Het kent dus 
een relatief lange parkeerduur per voertuig, waarbij voorzieningen voor verzorging van 
dat materieel nodig zijn. Landelijk zijn 5 locaties bedacht als verzamellocatie: 

• Amersfoort, 7,5 km opstelspoor 
• Amsterdam, 4 km 
• Arnhem goederen, 3 km 
• Roosendaal, 4 km 
• Zwolle, 4 km 

 
Parkeerlocaties zijn bedoeld om voor aanvang van en tijdens projectenwerk tijdelijk 
werkmaterieel op te stellen, zo kort mogelijk nabij de werkplek. Deze tijdelijke 
opstelbehoefte wordt zoveel mogelijk bereikt door incidentele verschuivingen van 
reguliere reizigers en/of goederentreinen. Landelijk verspreid zijn 8 locaties bedacht als 
parkeerlocatie: 

• Alkmaar 
• ’s-Hertogenbosch 
• Deventer 
• Dordrecht 
• Haarlem 
• Onnen 
• Tilburg GE 
• Venlo 

 
Instandhoudingslocaties zijn nodig voor beheer- en instandhoudingsactiviteiten van de 
railinfrastructuur door procesaannemers, voor frequent gebruik met relatief korte 
parkeerduur. Instandhoudingslocaties zijn landelijk verspreid, waarbij per locatie 
maximaal 300 meter niet-geëlektrificeerd opstelspoor beschikbaar is op de volgende 
locaties: 
 
Acht Goes Naarden Bussum* 
Alkmaar Gouda Onnen 
Amersfoort Haarlem Roosendaal 
Amsterdam Westhaven Heerlen Rotterdam Noord Goederen 
Arnhem Goederen Hilversum Sittard 
Beverwijk Hoofddorp Sloehaven 
Blerick Hoorn Tilburg Industrie 
Botlek Lage Zwaluwe Uitgeest 
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Den Haag Grote Binckhorst Leeuwarden Utrecht Carteciusweg 
Den Helder Leiden Centraal Venlo 
Deventer Lelystad Opstelterrein Watergraafsmeer* 
Driebergen-Zeist* Lisse Weert 
Dordrecht Maarn Weesp 
Eindhoven Maastricht Zaandam 
Geldermalsen Meppel Zwolle* 

*) instandhoudingslocatie wijzigt of vervalt mogelijk als onderdeel van voorgenomen functiewijziging 

 
NB1: op een deel van de parkeer- en verzamellocaties vinden ook 
instandhoudingsactiviteiten plaats. Daardoor zijn deze tevens in bovenstaande tabel 
opgenomen. 
NB2: de geel gearceerde locaties zijn 14 voorkeurslocaties van Spitzke 
 
Verder zijn op 8 instandhoudingslocaties nog specifieke voorzieningen voor het 
opstellen van de Speno slijptrein of het ter plaatse bouwen van wissels. 
 
Conclusie: 
Het is prettig om te lezen dat ProRail zich beseft dat spooraannemers capaciteit nodig 
hebben voor het tijdelijk opstellen van werkmaterieel, liefst in de buurt van de werkplek. 
In grote lijnen komen de door ProRail voorgestelde locaties overeen met de 14 
voorkeurslocaties van Spitzke. Slechts Hengelo en Almelo staan niet op dit lijstje.  
 
Wel moet worden aangetekend dat ProRail in haar referentiekader uitgaat van 300 
meter opstelcapaciteit voor instandhoudingslocaties terwijl Spitzke vaak meer capaciteit 
nodig heeft. Dit is in reactie op het referentiekader ook aan ProRail medegedeeld. Niet 
bekend is wat momenteel de status van het referentiekader is of welke acties hieruit 
voortvloeien. 
 

8. De huisregels van ProRail 
 
ProRail heeft als beheerder van het spoorwegennet een reglement met huisregels 
opgesteld. Deze huisregels gelden als basisspelregels voor iedereen die aanwezig is, of 
gaat werken op, de terreinen van ProRail. 
 
Conclusie: 
In deze huisregels wordt niet specifiek ingegaan op het onderzoeksthema, dan wel eisen 
gesteld aan het opstellen of onderhouden van materieel. Wel worden enkele 
randvoorwaarden genoemd die in algemene zin van toepassing zijn op het werken op 
het terrein van ProRail. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van een zogeheten 
Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP), het dragen van signalerende kleding, het 
oversteken van sporen en het melden van incidenten. 
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9. Richtlijn voor het veilig werk aan materieel op of nabij de railinfra (V-WAM) 

 
Nadat collega Johan de Lange medio 2014 het thema onderhoud van werkmaterieel 
bespreekbaar had gemaakt in het brancheoverleg vervoerende spooraannemers, 
hebben collega bedrijven BAM Rail, Strukton Rail en VolkerRail in mei 2015 een 
zogeheten richtlijn voor het Veilig Werken aan Materieel (V-WAM) in of nabij de railinfra 
opgezet.  
 
Doel van de richtlijn is voorschrijven onder welke omstandigheden servicemonteurs en 
machinisten hun werk veilig (zonder aanrijdgevaar) kunnen uitvoeren bij 
werkzaamheden aan materieel in of nabij de railinfra. 
 
Op 9 juni 2015 wordt het bestaan van deze richtlijn gedeeld met de overige vervoerende 
aannemers, waaronder Spitzke. Aangezien deze nieuwe richtlijn sterk lijkt op de scope 
van mijn onderzoeksopdracht heb ik een van de auteurs benaderd en een 
kennismakingsgesprek gevoerd waarin we informatie hebben uitgewisseld. Ik heb hierbij 
onder meer aangegeven dat Spitzke ook actief was met het opstellen van een 
bedrijfseigen richtlijn en dat de richtlijn V-WAM van de collega’s niet helemaal aansluit 
op onze bedrijfssituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat de collega bedrijven 
actief zijn als procescontractaannemer en daardoor zelf een aantal vaste opstellocaties 
in hun contractgebied(en) ter beschikking hebben. Spitzke heeft dit als projectaannemer 
nu eenmaal niet, en is dus per definitie afhankelijk van de opstelcapaciteit die zij 
toegewezen krijgt van ProRail. Daarnaast houdt de richtlijn V-WAM geen rekening met 
anderstaligen, iets dat voor Spitzke vanzelfsprekend wel van toepassing moet zijn. Een 
ander belangrijk verschil is dat de V-WAM is opgesteld voor met name kleiner 
werkmaterieel als stopmachines, terwijl Spitzke behoefte heeft aan een richtlijn waarin 
met name de kaders bepaald worden voor onderhoud aan grotere werktreinen als 
bijvoorbeeld de kettinghor en ombouwtrein 
 
Natuurlijk zou een branche brede richtlijn ideaal zou zijn vanwege uniformiteit en 
draagvlak. Vandaar dat ondergetekende namens Spitzke toch heeft aangegeven 
geïnteresseerd te zijn eventueel aan te sluiten. Vervolgens heeft dit geleid tot de 
oprichting van een werkgroep Werken aan Materieel bestaande uit de 3 eerder 
genoemde bedrijven, Spitzke en Railpro als vervoerende partijen en de Vereniging 
Spoorwegregelgeving en Documentatie (VSD) voor het borgen en ter beschikking 
stellen van de richtlijn en aanverwante documenten. De werkgroep is tot op heden 2 
maal bij elkaar gekomen en heeft gesproken over de bestaande richtlijn en de gewenste 
toevoegingen/aanpassingen vanuit de deelnemende bedrijven. Een en ander heeft 
echter nog niet geleid tot een aanpassing van de richtlijn.  
 
Voor Spitzke is dit reden om dit onderzoek door te zetten en vooralsnog de richtlijn niet 
over te nemen, maar te kiezen voor een bedrijfseigen richtlijn. Aangetekend moet 
worden dat er bepaalde elementen uit beide richtlijnen grote overeenkomsten hebben. 
Bijvoorbeeld het toepassen van de arbeidshygienische strategie en beveiliging van de 
werkplek. 
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10. Feitenrapport ProRail – incident bijna aanrijding hulpverleners Kijfhoek 08-03-2016 
 

Binnen de spoorbranche ontvangen erkende spooraannemers (waaronder Spitzke) van 
ProRail feitenrapportages van incidenten in het kader van kennisdeling en het doel om 
hiervan te leren. Ten tijde van dit onderzoek ontvingen we van ProRail een 
feitenrapportage over een bijna-ongeval op emplacement Kijfhoek bij Zwijndrecht.  
 
Ter plaatse was een groep hulpverleners aanwezig om een olielekkage uit een 
goederenlocomotief af te handelen. Om dit veilig uit te kunnen voeren nam de 
treindienstleider een aantal sporen (waaronder spoor 150) buiten gebruik door middel 
van een zogeheten rijweginstelling, waarbij de toeleidende wissels aan beide zijden van 
de bundel in dienst blijven. Ter plaatse zijn geen veiligheidsmaatregelen genomen door 
de groep hulpverleners. 
 
Ongeveer 4 uur na de eerste melding van olielekkage rijdt een locomotief van een 
andere goederenvervoerder van Kijfhoek noord naar Kijfhoek zuid. Op de plaats van het 
lekkage incident ziet de Algemeen Leider van ProRail calamiteitenbestrijding deze 
locomotief naderen en geeft de locomotief een stopteken waarna deze stopt en stil komt 
te staan op spoor DA. De Algemeen Leider vindt de situatie op de tekening onduidelijk in 
vergelijking met de situatie buiten en denkt dat de locomotief rijdt op spoor 150. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de locomotief rijdt via een spoorgedeelte waar zich ten onrechte 
hulpverleners bevinden. De hulpverleners steken over via een niet buiten gebruik 
genomen spoor. Hoewel achterliggende oorzaken nog niet allemaal achterhaald zijn, is 
duidelijk dat de Algemeen leider een ander beeld heeft van de buiten gebruik genomen 
infra dan de treindienstleider.  
 
Dit incident is door ProRail geclassificeerd als potentieel rood. Dit betekent dat er geen 
fysieke barrière aanwezig was om een aanrijding tussen locomotief en hulpverleners te 
voorkomen. Bij buiten gebruik name van sporen neemt alleen de treindienstleider 
veiligheidsmaatregelen. Bij dit incident betreden hulpverleners een spoor dat niet buiten 
gebruik is en dus geen veiligheidsschil heeft. 
 
Conclusie: 
Hieruit concludeer ik dat het belang van een goede voorbereiding met dit incident weer 
wordt aangetoond. Door vooraf, zonder tijdsdruk en bij daglicht, een opstellocatie te 
bezoeken is de kans op een inschattingsfout lager. Het voorkomt ook dat de 
medewerker buiten zich genoodzaakt voelt om af te wijken van regelgeving of te 
improviseren ten faveure van het belang van het onderhoudsproces. Daarbij kan de 
verkregen informatie vooraf nog intern worden besproken en aanvullend gecontroleerd 
worden met de sporenplannen. Dit versterkt dus naar mijn mening het belang van een 
vooraf uitgevoerde locatie specifieke RI&E. 
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Bijlage 3: Materieellijst Spitzke 
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Bijlage 4: Lijst “Capaciteit op emplacementen 2015” Infragroep 
 
Versie 26-02-2015 
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Bijlage 5: Inventarisatie locatiegebonden risico’s 
 
Zie separaat document. 
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Bijlage 6: Spoorspecifieke RI&E Arnhem Goederen 
 
 

(1) Zie separaat document “voorkeur” spoor 30 
 

(2) Zie separaat document “minst slechte optie” infra spoor 9 
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Bijlage 7: Voorbeeld beeldinstructie spoor 9 
 
Zie separaat document. 
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Bijlage 8: Proces Veilig Onderhoud Spoorvoertuigen SPITZKE 
 
Zie separaat document “processchema Veilig Onderhoud Spoorvoertuigen” 
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Bijlage 9: Afkortingen / verklarende woorden 
 

Afkorting / 
Spoorterm 

Betekenis  

1500V DC Het reguliere spoorwegennet is voorzien van bovenleiding met 1500 Volt gelijkspanning.  
25kV AC De Hogesnelheidslijn en Betuweroute zijn voorzien van bovenleiding met 25kV wisselspanning, 

dat de Europese standaard vormt. 
Ballastbed Steenslaglaag (Graniet) dat zorgt voor verdeling van de krachten, absorptie geluid en trillingen 

en afvoer regenwater 
Bovenbouw De bovenste laag waarop de trein rijdt, bestaande uit ballast grind, dwarsliggers en spoorstaven 
Buitendienst-
stelling 

Grootschalige werkzaamheden vinden vrijwel altijd plaats in een zogeheten treinvrije periode of 
buitendienststelling. Dan worden tijdelijk een of meerdere sporen niet bereden met treinen. 

DVP Digitaal Veiligheids Paspoort, een digitaal toegangsbewijs tot het spoor 
Dwarsligger Ook wel spoorbiels genoemd 
Emplacement Een verzameling sporen waarop treinen geparkeerd of samengesteld kunnen worden. In de 

volksmond ook wel rangeerterrein genoemd 
GE Goederen emplacement, oude benaming voor een rangeerterrein 
Indienstzijnd 
spoor 

Spoor waarop treinverkeer plaatsvindt. 

Kettinghor Werkmaterieel dat met behulp van een ketting ballast onder de dwarsligger vandaan schept, 
ballast vervolgens zeeft en herb 

Loc Afkorting van locomotief, tractievoertuig voor het (meestal) trekken van treinen 
Losweg Een geasfalteerde of bestrate locatie waar vroeger (voor het containertijdperk) vrachtauto’s 

direct naast de goederentrein gereden werden om lading over te laden. Op sommige 
opstellocaties nog aanwezig. 

Machinist Bestuurder van een trein 
NCBG Niet Centraal Bediend Gebied, deel van een emplacement dat niet binnen gecontroleerde 

seinenstelsel valt. Treinen rijden op zicht, max 40 km/uur 
NVW Normenkader Veilig Werken, regelgeving spoorbranche 
Onderhouds- 
Monteur 

Monteur die onderhoud of reparaties uitvoert aan een spoorvoertuig 

Onderhouds-
voertuig 

Meestal een transportbusje dat is ingericht met voor onderhoud van werkmaterieel noodzakelijk 
gereedschap en materiaal 

Opstelspoor Een stuk spoor waarop een trein tijdelijk geparkeerd kan worden. 
PCA Procescontractaannemer, onderhoudsaannemer door ProRail belast met uitvoering van 

kleinschalig onderhoud en storingsherstel in een bepaald gebied 
Project-
aannemer 

Door ProRail erkende aannemer die, na aanbesteding, projectmatig nieuwbouw of 
vernieuwingswerkzaamheden aan de railinfra uitvoert 

ProRail Verantwoordelijk voor beheer van de railinfra in Nederland 
Rangeren Uitvoeren van bewegingen van locomotieven en materieel op stations en emplacementen. De 

snelheid is max. 40 km/h 
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie 
Sein513 Ook wel afsluitbord genoemd. Heeft dezelfde betekenis als een Rood sein 
Spoorstaaf In de volksmond ook wel de rails genoemd 
Stootjuk Ook wel stootblok genoemd, spoorbeeindigingsconstructie aan het einde van sporen. 
Tijd Ruimte 
Slot (TRS) 

Van toepassing in NCBG locaties. De machinist krijgt van de Trdl Ncbg de controle over een 
aantal opstelsporen en is zelf verantwoordelijk voor het sturen van treinen over deze sporen. 

Trdl Treindienstleider, medewerker van ProRail belast met het sturen van treinbewegingen 
VOS Veilig Onderhoud Spoorvoertuigen, bedrijfsproces Spitzke voor onderhoud werkmaterieel 
VVW Voorschrift Veilig Werken, regelgeving spoorbranche 
Wissel Constructie in een spoorweg om het spoorvoertuig naar een ander spoor te leiden 
  

 
 

 


