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Agenda

• Wie zijn wij?
• ProRail?
• GeoLab?
• Voorbeelden
• Leermomenten
• Vragen



Voorstellen, wie zijn wij?

Marlies van der Goot 
Adviseur geo-informatie 
Assetontwikkeling en Informatie -
Vernieuwing
Marlies.vanderGoot@ProRail.nl

Jeannette van der Kruk 

Projectmanager 
ICT-innovatie
Jeannette.vanderKruk@ProRail.nl

mailto:Marlies.vanderGoot@prorail.nl
mailto:Jeannette.vanderKruk@ProRail.nl


ProRail



5D visie datagedreven werken ProRail

https://prorail.deeltbeeld.nl/5d/

1. Werkelijke wereld
2. Inwinning data
3. Opslag en samenhang data
4. Tijd
5. Digitale verschijningsvormen
6. Besturing via informatievoorziening

https://prorail.deeltbeeld.nl/5d/


GEOLAB is een samenwerking tussen diverse afdelingen

Opdrachtgevers:
Manager Asset Management 
Manager ICT 

Team:  
GIS-, ICT- en Asset Management-professionals
Gebruikers uit de business

Innovatie en
vernieuwing

Gemeenschappelijke 
taal: Geografie

Visualisatie

Geografische 
benadering



Hoe werken wij:

• Team
• Gebruikers, leveranciers en 

experts

• Kleine concrete stappen
• Laten zien
• Leren en evalueren

• Vanuit 5d visie 
• Ondernemerschap

GEOLAB: nieuwe zinvolle (Digital Twin)  toepassingen

Wat is mogelijk

(proof of concept)

Wat is waardevol 
voor ProRail 

(proof of value)
!



Hoe bepalen we onze prioriteit?

Input vanuit:

- Strategie
- Nieuws 
- Gesprekken
- Techniek
- Veiligheid
- Markt



Communicatie



Data inwinning



Puntenwolken



Overwegen - diepladerklasse



Overwegen - diepladerklasse



Overwegen - diepladerklasse

Diepladerklasse



Duurzaamheid: Zonnepanelen



Wat hebben we?



Zonnepotentie berekenen



Enthousiasme leidt tot nieuwe vragen!

• Naast station Amstel gaat er gebouwd worden.
• Het station heeft qua oppervlak veel potentie, maar 

schaduw lijkt lastig.
• Zouden we een opweksimulatie kunnen laten maken met 

een extra toren?



Optie: nieuw gebouw vlakbij station Amsterdam Amstel



Havenspoorlijn

- 10 km spoor omgezet in 3D model
- het gebouwde toetsen aan geldende normen



Havenspoorlijn



Analyse scheefstand bovenleidingspaal



Station Amersfoort



Station Amersfoort



Innovatiesprint: Simulatie (game engine) combineren met GIS



Geleerde lessen

1. Begin, al is het klein
2. Wat heel makkelijk lijkt voor een GIS specialist, kan een hele 

stap vooruit zijn voor een collega van een andere afdeling
3. Zoek draagvlak en medestanders op verschillende niveaus, 

vanuit verschillende invalshoeken 

Het is lastig om goede initiatieven echt verder te brengen, dus 
hou vol, pak je momentum, voer discussie, wees slim en 
strijdbaar



Vragen?


