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Innovatievoorstel ontwikkeling en inzet Fugro spoortruck 

To: ProRail B.V. 

From: Fugro NL Land B.V. 

Date: 17 February 2022 

Ref no.: 1320-166891 

Subject: Innovatievoorstel ontwikkeling en inzet Fugro spoortruck 

Geachte mevrouw Janssen, beste Lesley Anne, 

In voorliggend voorstel zet Fugro uiteen hoe de ontwikkeling en inzet van de Fugro spoortruck 

meerwaarde biedt bij het uitvoeren van de werkzaamheden onder de Raamovereenkomst 

Geotechnisch Onderzoek en derhalve als innovatie kan worden beschouwd. 

De ontwikkeling en inzet van de Fugro spoortruck creëert meerwaarde voor de volgende door ProRail 

gespecificeerde beoordelingsonderdelen: 

1. Verhoging uitvoeringssnelheid; 

2. Veiliger werken op en rondom het spoor. 

Aanvullend op deze door ProRail gespecificeerde onderdelen heeft de ontwikkeling en inzet van de 

Fugro spoortruck de volgende meerwaarde ten opzichte van de oude situatie: 

3. Beperking negatieve impact op omgeving; 

4. Reductie CO2 footprint. 

1. Verhoging uitvoeringssnelheid 

Het in het spoor zetten van de spoortruck in vergelijking met het materieel dat voorheen 

standaard werd ingezet duurt significant minder lang waardoor meer tijd beschikbaar is voor 

het daadwerkelijke onderzoek. 

Het inzetten van het materieel dat voorheen standaard werd ingezet, bestaande uit een manirail1) in 

combinatie met een lorry, gaat als volgt: 

De manirail wordt naar de projectlocatie getransporteerd met meerdere vrachtwagens. Op de 

projectlocatie worden de manirail en lorry gelost waarna de vrachtwagens met opleggers gedurende 

de gehele uitvoeringsperiode op locatie dienen te worden geparkeerd2). De manirail hijst de lorry 

vervolgens op om deze, veelal over openbaar terrein met andere weggebruikers, te kunnen 

transporteren van de loslocatie naar de overweg waar de lorry met de spoorwielen wordt uitgelijnd 

met de spoorstaven. Na uitlijning met het spoor wordt de lorry op de rails geplaatst.
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Vervolgens wordt de lorry weggereden van de overweg om plaats te maken voor inzet van de 

manirail zelf. Het inzetten van de manirail geschied door de manirail in lijn met de spoorstaven te 

positioneren. Wanneer de spoorwielen in lijn liggen met het spoor laat de machinist de spoorwielen 

van de manirail zakken en kan de lorry aan de manirail worden gekoppeld. De sondeerunit zelf zal van 

de loslocatie naar de overweg moeten rupsen (veelal over de openbare weg) om vervolgens op de 

overweg op de lorry te rijden door middel van rijplaten. 

Voor het in het spoor zetten van de spoortruck rijdt de spoortruck direct na aankomst op de 

projectlocatie, zonder eerst te hoeven lossen, de overweg op. Gelijktijdig draait de chauffeur de 

spoortruck zodat de spoorwielen in lijn komen te liggen met de spoorstaven. Zodra uitgelijnd met het 

spoor laat de chauffeur de spoorwielen van de spoortruck zakken waarmee het inzetten is afgerond. 

De verhoging van de uitvoeringssnelheid levert een significante tijdwinst op binnen de veelal beperkte 

beschikbare tijd voor werkzaamheden op het spoor. Dit resulteert in een grotere tijdsmarge waardoor 

het risico op verstoring van de dienstregeling van het treinverkeer door uitloop van de 

werkzaamheden op het spoor verkleind wordt. De tijdwinst geeft ook de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld dieper te sonderen of wanneer voldoende tijdwinst is behaald, extra onderzoek uit te 

voeren binnen dezelfde beschikbare tijd.  

1) In plaats van een manirail kan er ook voor worden gekozen een krol (kraan op lorry) in te zetten. Het in het spoor 

zetten van een krol geschiedt op dezelfde wijze als voor een manirail. 
2) Wanneer het niet mogelijk is in de nabijheid van de inzetplek te parkeren zal een andere locatie moeten worden 

gevonden wat, naast hinder voor de omgeving door extra transportbewegingen met groot materieel, ook kostbare 

tijd in beslag neemt. 

2. Veiliger werken op en rondom het spoor 

Door de inzet van de spoortruck zijn geen lorries nodig waardoor geen hijswerkzaamheden 

nodig zijn, al dan niet op openbaar terrein. 

De spoortruck kan geheel zelfstandig werken en heeft geen los aanvullend (spoor)materieel nodig. 

Hierdoor zijn, in tegenstelling tot bij de inzet van voorheen standaard materieel, geen 

hijswerkzaamheden benodigd. 

Risico’s als kantelen van machines als gevolg van instabiliteit, het uit het hijsgereedschap vallen van 

lasten maar ook het ongewild slingeren van de last en het raken van obstakels met deze last zijn 

hiermee volledig weggenomen. 

Wanneer in ogenschouw wordt genomen dat hijswerkzaamheden en transport met gehesen last 

daarnaast veelal op openbaar terrein plaatsvindt, waardoor ook niet (direct) bij het project betrokken 

partijen betrokken zijn, maakt het voordeel van helemaal niet hoeven hijsen bij inzet van de 

spoortruck des te groter. 
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3. Beperking negatieve impact op omgeving 

Door de kortere inzettijd van de spoortruck in vergelijking met het materieel dat voorheen 

standaard werd ingezet wordt het aantal en de duur van de transportbewegingen beperkt. Ook 

wordt de overweg minder lang versperd waardoor minder hinder voor het reguliere 

wegverkeer en de omgeving ontstaat. 

Voor een beschrijving van het inzetten van het materieel en de voordelen van de spoortruck hierbij 

wordt verwezen naar paragraaf “Verhoging uitvoeringssnelheid”. 

Zoals eerder beschreven zijn door de inzet van de spoortruck minder transportbewegingen nodig op 

en rond de projectlocatie doordat de spoortruck naast volledig zelfstandig op het spoor, ook geheel 

zelfstandig is qua transport over de weg. Ook is het over de openbare weg transporteren van de losse 

sondeerunit van de loslocatie naar de overweg met behulp van tracks niet langer nodig. 

Door het ontbreken van materieel puur voor transport van spoormaterieel over de weg bij inzet van 

de spoortruck, zal parkeren van dit veelal grote materieel ook niet langer nodig zijn wat de impact op 

de omgeving nog verder beperkt. 

Voor de inzet van de spoortruck is geen risicovol hijswerk op openbaar terrein noodzakelijk waardoor 

openbaar terrein te allen tijde veilig bereikbaar blijft voor derden. 

Door beperking van de omvang van het benodigde materieel en het minder lang aanwezig zijn van 

het minimale materieel dat nog wel noodzakelijk is zal tevens geluidshinder tot een minimum worden 

beperkt. Aangezien veel werkzaamheden op het spoor in de nacht worden uitgevoerd geeft dit 

significant minder hinder naar de omgeving. 

4. Reductie CO2 footprint 

Door de inzet van de spoortruck zijn geen aparte vrachtwagens nodig voor transport het 

spoormaterieel en de sondeerunit. 

De spoortruck kan geheel zelfstandig de projectlocatie bereiken zonder dat daarbij aparte 

vrachtwagens nodig zijn puur voor transport van het materieel. Voor mobilisatie van het voorheen 

standaard toegepaste materieel waren voor de manirail, de lorry en de sondeerrups aparte 

vrachtwagens benodigd om het materieel op de projectlocatie te krijgen. Door inzet van de Fugro 

spoortruck is een sterke CO2 reductie mogelijk aangezien er gebruik wordt gemaakt van één 

spoortruck in plaats van drie. Ook tijdens het onderzoek zelf is bij inzet van de spoortruck geen 

manirail nodig waardoor ook hier een CO2 reductie zal worden behaald. 
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Samenvattend heeft de inzet van de spoortruck de volgende grote voordelen ten 

opzichte van voorheen standaard ingezet materieel: 

1. Verhoging uitvoeringssnelheid 

 Minder tijd nodig voor inzetten materieel. 

 Er gaat geen tijd verloren aan parkeren van transportmaterieel. 

2. Veiliger werken op en rond het spoor 

 Geen hijswerkzaamheden noodzakelijk waardoor grote risico’s in zijn geheel worden 

geëlimineerd. 

 Op openbaar terrein vinden veel minder werkzaamheden plaats waardoor de kans op 

onveilige situaties met betrokkenheid van derden op openbaar terrein sterk word 

gereduceerd. 

3. Beperking negatieve impact op omgeving 

 Snelle inzet van materieel waardoor de overweg slechts kort wordt geblokkeerd. 

 Veel minder transportbewegingen rond projectlocatie noodzakelijk. 

 Langdurig parkeren van groot materieel rond de projectlocatie is niet noodzakelijk. 

 Hijwerkzaamheden op openbaar terrein niet noodzakelijk. 

4. Reductie CO2 footprint 

 Vermindering CO2 uitstoot door inzet van één vrachtwagen voor mobilisatie in plaats van drie. 

 Vermindering CO2 uitstoot door inzet van één unit tijdens het onderzoek in plaats van twee. 

Fugro denkt graag op innovatieve wijze met ProRail mee bij het verbeteren van uitvoeringsmethoden 

en is ervan overtuigd met de ontwikkeling en inzet van de spoortruck een positieve bijdrage te 

leveren aan het veiliger, duurzamer, efficiënter en met minder negatieve impact op de omgeving 

uitvoeren van geotechnisch onderzoek. 

Graag lichten wij voorliggende Memo mondeling nader toe waarna we in onderling overleg de 

vervolgstappen kunnen bepalen. 
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Bijlage 1 – CO2 reductie Spoortruck 

Huidige Situatie Spoortruck

Standplaats Vrachtwagens Fugro Nootdorp Nootdorp

Afstand (enkele reis) naar projectlocatie 150 km 150 km

Brandstofverbruik vrachtwagen 1 liter diesel voor x kilometer 5 km 5 km

Aantal liters diesel 30 liter diesel 30 liter diesel

Aantal vrachtwagens 2,5 1

Benodigde liters brandstof mobilisatie (retour) 150 liter diesel 60 liter diesel

Conversiefactor liter diesel / kg CO2 0,254 0,254

Totale CO2 emissie 38,1 kg CO2 15,24 kg CO2

CO2 Reductie Innovatie - kg CO2 22,86 kg CO2 Reductie

CO2 Reductie Innovatie - Percentage 60% CO2 Reductie
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