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ABSTRACT 

The department Rail Distributie Nederland of NS Cargo tries to put a new public intermodal 
distribution concept into the Dutch transportmarket. Rail Distributie Nederland wants to achieve such 
a network by opening current networks. The demands to control a intermodal railnetwork have been 
put up. This provides the basis for further implementation of enhancements for current networks. A 
first step to achieve an opened network has been made. 
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~/NS Cargo Summary 

SUMMARY 

Company introduction 
NS Cargo is a subsidiary company of the Nederlandse Spoorwegen Holding, the Dutch Railways. The 
holding has a turn-over of 4.7 billion Dutch guilders. Its two main competences are transport of 
people and goods by rail. Besides NS Cargo other important subsidiary companies are NS Travellers, 
NS Stations, NS Real Property. NS Cargo has a 372 million turnover. In 1995 NS Cargo transported 20 
million tons of cargo. Since 1st of June 1995 NS Cargo is an independent company and employs 
about 1,000 employees. 

NS Cargo transports cargo by rail. This transport mainly deals with the transport of base materials, 
semi-manufactured products, which are mostly transported in high volumes on a regularly basis 
between industrial locations. The transported goods are handled by two departments. Conventioneel 
Vervoer deals with all fluids, gases, minerals but also with cars, coal, corn and cigarettes. lntermodaal 
Vervoer deals with the transport of swapbodies and containers. This department also takes care of 
the mail transport and the transport between the workshops of the Dutch Railways, the NS-Materieel 
(NSM) locations. 

Department introduction 
This survey was carried out with the department Rail Distributie Nederland (RDN) of the business-unit 
lntermodaal Vervoer. This department is responsible for the Mail transport and the transport between 
NSM-locations. 
Besides the managing of the two current transports, RDN's activities cover the developing of an 
intermodal public transport network. This transport network is a reaction to the increasing conges
tion and environmental problems and to the large part in transport by road compared to rail. RDN 
wants to use a public NSM-net to start this intermodal network (figure 1 ). An intermodal network 
uses different modalities to transport goods from source to destination. Transshipment occurs on a 
so called terminal or hub, where goods from different directions come together. 

Customer Customer 

Figure 1 An intermodal chain 

Currently, RDN's staff contains seven people. Also four transport controllers (TC's) are employed to 
guide the daily operations. Near the track a large group of workers are dealing with the transports, 
for example motormen, shunters, loaders etcetera. 

Description NSM-net 
The workshops of NSM look after the maintenance and revision of all rolling material to guarantee 
availability, safety, and dependability. Most parts used in the workshops, come from the main 
warehouses situated in two revision workshops. Therefore goodsflow occur between the workshops. 
The current NSM-net is used to transport these goods. The distributed goods differ: pallets with small 
parts used in the maintenance and repair process, bogies and wheelbases, scrap, brake-blocks but 
also entire carriages are transported . 
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The NSM-net uses a star-shaped network, where every morning a train leaves from each end of a 
spoke and collects wagons and goods on the way to the hub in the network, Utrecht. At the hub a 
transshipment and shunting process is carried out to create four outgoing trains. On the way back 
the trains leave wagons and goods at the NSM-locations. Every day approximately 26 wagons travel 
through this network. 

0 Workshops NS Materie~l 

Figure 2 NSM network 

Control of the NSM-net 
The control of the goodsflow between the NSM-locations is handled in the following way: 
Every morning the NSM-locations send a form to the Transport Control Centre (TCC) in Utrecht. This 
so called VM shows what each workshop plans to forward, namely the wagons and the number of 
pallets and their destination. The TCC combines these VMs and makes sure that the workshops know 
what they can expect to receive by means of form, the TM. The hub receives two forms . One shows 
the incoming trains with regards to wagonnumbers, contents etcetera. The second form presents the 
contents of the four outgoing trains and the probable order of the wagons. 

Bottlenecks 
During the control of the NSM-net several problems occur. These problems can be divided into three 
groups. 
1. Currently the registration of goods is carried out on the basis of the number of pallets to be sent or 
to be received. It is not possible to record every individual pallet. In the case of missing goods there is 
no possibility to keep track of the transport history of a singe pallet. 
2. The activities carried out by the TCC are very labour-intensive e.g. during the framing of the TM a 
major part of the data has already been entered before but can't be used in following activities. 
3. The same problem occurs when Management Information is drawn up. 
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Description of the assignment 
These bottle-necks can be allocated to two problem areas where the bottle-necks occur from 
1. The NSM-net has been developed to transport the goods from one customer, NSM. Therefore 
demands on the goodscontrol have not been very stringent. When the NSM-net is used for more 
customers these demands will certainly increase in heaviness. 
2. Currently, the data is stored in an inefficient way i.e. it is very complicated to use the same 
data for different parties. Data has to be entried again to provide the right information . 

Concerning the above the description of the assignment has become: 
Develop a model to control goodsf/ow transported on a railnetwork. Use this model in a plan of 
attack to increase the quality of control in the current NSM-network. The registration of the 
transported goods must be on the level of individual pallets. 

Delimitation of the assignment 
RDN's goal is to operate a door-to-door-transport concept. Pallets will be grouped into 1 O' boxes. 
These boxes do not exist at the moment. However it is necessary to gain experience in registering on a 
loading-unit level because more customers will offer their goods The pallets from today will be seen 
as the boxes from the future. 

Furthermore are the TC's dependent on the information passed through by the workshops. In the first 
part of the survey this information will be treated as a non-influencable variable. 

Plan of attack 
First, a description of the current working methods and procedures is made. This is done both at the 
NSM-locations and at the hub in Utrecht. 
The second step is to draw up a general model to control a railnetwork. This model defines important 
milestones in the transport of a single box that should be controlled to make a controlled railnetwork 
possible. In the third step changes are defined to make the control of the current network according 
to the general model. Steps will be defined to implement these changes. The first step will be worked 
out more detailed. 
Finally conclusions will be drawn and recommendations will be given concerning this survey. Also 
suggestions for further research are presented . 

Design to control a railnetwork 
The description of the organisation to control a rail network is described using Blumenthal's 
description. This description uses a system oriented angle. The organisation is divided into three 
subsystems (figure 3), namely: 
• controlsystem 
• primary transformationsystem 
• informationsystem 
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Controlsystem 
lnformationsystem 

Actions Observations 

Primary transformationsystem 

Figure 3 Three subsytems 

Control system 
The controlsystem itself can be divided into three hierarchical layers: 
• policy centre 
• management centre 
• control centre 

The policy centre is in charge of the general management tasks and reviews the management 
information supplied by the management centre. Currently, the management centre is represented by 
the department RDN. 

The management centre has two main tasks, namely coordinating the individual controlcentres and 
guarding the actual train transports. At this moment the TCC fills this function. The coordinating of 
the individual control centres contains combining the control centres plann ing and interfere in their 
planning if necessary. This must result in an efficient use of traincapacity and terminalcapacity . 

The control centres have two tasks. Firstly, they coordinate the collection and distribution of goods to 
and from the terminal (RT). Here the arrival and departure t imes of the trains, laid on by the 
management centre, are the limiting conditions. Secondly, a control centre looks after all movements 
of the boxes and the administrative settlings. Currently, the control centre is not represented by the 
same party at the different workshops. In the light of future independent RT's this centre will be 
called a Railterminal Control Centre (RCC) . 

As described in the report and in enclosures the TCC indicates the contents of the arriving and 
departing trains. On which grounds the TCC should take the decisions has not been investigated . 

Primary transformationsystem 
The primary transformationsystem contains all the operational activities that occur on the RT's and on 
the railtracks between theRT's. Most important for the survey are the operational activities that take 
place on the RT's. The primary transformationsystem is split up in eight subprocesses. Each 
subprocesses consists of a combination of operational and administrative activities. 
The subprocesses are: 
1. [Rompnet-in]: The customer or roadcollector delivers the box at the RT. This RT is for the relevant 

box the source-RT. 
2. [Rompnet-out] : The customer or roaddistributor collects the box from the RT. This RT is for the 

relevant the end-RT. 
3 . [Train-in] : The box is placed on the train . 
4 . [Train-out] : The box is removed from the train . 
5. [Stack-in] : The box is placed in a temporary stack. 
6. [Stack-out] : The box is removed from the temporary stack. 
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7. [Platform-in] : The box is placed on a particular platformplace to be transshipped onto the next 
train. 

8. [Platform-out]: The box is removed from the platformplace where it has been transshipped when 
removed from the train 

Because the subprocesses 5 to 8 only have affect on the RT and the RCC, most attention is paid to 
subprocesses 1 to 4. The subprocesses for one specific box do not occur in a random order but 
follow sequential relations. The relations between the four subprocesses are shown in figure 4. 

5 ysteemgrens 
r---------------------------------------1 

~-----..iRompn._e::_:t1--__,__---1► 
out in 

~---------------------------------------J 

Figure 4 Relations between subprocesses 

lnformationsystem 
The informationsystem is the entire set of facilities, material and procedures that gives the decision
centres information to control the primary transformationprocess (i .e. the eight subprocesses) . The 
required informationflows that should be produced by the IS during the subprocesses, have been 
discussed. 

The general model arises by combining figure 4 and the hierarchy in the distinguished centres. (figure 
5). The IS is put in the decisioncentres. This way every individual informationflow for feedback or 
steering if necessary is visible and this gives the opportunity this do give judgements about each of 
these for the NSM-net. 

RDN 

l. 

TCC 
l ... l 

I 

I I I 
l 

ompnet-
out 

Figure 5 General model to control railnetwork 

Changes for the NSM-net 
If the current control of the NSM-network is presented conform the general model , one can define 
the differences that should be taken care of before actual opening of the NSM-net for third parties 
can take place. 
These changes can not be made at the same time but they should happen time-phased. Therefore 
several steps have to be taken . These steps are part of a hikersmodel. The hikermodel, in contradis
tinction to the travellermodel, implicates that one does not know the exact goal of the organisational 
change but one knows the first step to be taken . Therefore phase 2,3 and 4 has not been worked out 
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completely. The first step is worked out on a more detailed level. 

1. Change administrative loading unit 
Change the data processing in the management centre 
Change the compilation of management information 

2. Enhance steering [Train-in] source-RT 
Enhance feedback [Train-out] end-RT 

3. Enhance control [Train-out] and [Train-in] at the transit-RT 
4. Add subprocesses [Rompnet-in] and [Rompnet-out] 

Step 1 

Summary 

This step mainly deals with the administrative activities at the management centre. Not only efficiency 
advantages can be made, but it is also necessary for RON to get more experienced with controlling 
the goodsflow on the level of individual pallets. By decreasing the hierarchical level of tracking the 
goods, the labour intensity will increase. This will decrease the changes of successful implementation . 
Therefore the TC should get a tool that accompanies them with the data processing and compilation 
of management information. This tool, a new to-build application, should also be able to handle 
individual pallets. 

Design of the application 
To develop the application the following steps have been taken. 
First, the goal of the application have been defined. The goal of the application is to tackle the bottle
necks that occur during the administrative activities concerning the NSM-net and therefore making a 
first step towards an opened NSM-net. 

The tasks, that the application should be able to carry out, are defined. The tasks can be divided in 
input-tasks and output tasks. Input tasks contain all data-entry by the TC e.g. the input of the VM 
and the input of all kinds of 'static' master data (weight wagon, telephone numbers) . During these 
tasks the application needs to guide the TC in his work i.e. the application needs to produce 
additional information if needed by the TC. Output tasks contain the producing of the TM, 
transshipment list and management-information . 

The entities and their attributes that relate to the application have been drawn up. 
Regarding the above mentioned tasks, entities have defined that will be used in the application . These 
entities are: 
• Customers 
• NSM-locations 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Wagons 
Pallets 
Wagon-entry 
Pallet-entry 
Sections 
Bogies-and wheelbases entry 

An Entity-Relationdiagram has been made that lays the foundation for the building of the application 
in Microsoft Access 7 .0. 
The Entity-Relationdiagram (ER-diagram), is shown in figure 6. The ER-diagram is based on the 
classification of the entities and some basic choices. The choices concern the coupling between 
material in general and sections and secondly the relationship between wagons and sections. 
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Bogies
ent 

Wagons 

Wagon
ent 

Terminals 

Figuur 6 Entity-relationdiagram 

Summary 

Customers 

The coupling between material in general and sections is made by predefining all possible sections in 
stead of combining subsections to total sections. Main reason for this alternative is the difficulty to 
define search criteria needed for output tasks. They would be far more complicated than needed for 
the current structure. 

The forming of entire trains could be made by connecting wagons to an unique train number or by 
using a smart numbering method for the RT's. Because the composition of the trains varies very often 
in the NSM-net, the last alternative is used . The numbering method starts from the principle that 
wagons will be coupled to sections and not to train numbers. So in an administrative way, there is no 
train on the track but only individual wagons. By numbering the RT's in one spoke with a 
corresponding feature it is possible to combine the individual wagons to entire trains. 

The disadvantage of the choices is the low flexibility to handle changes in the distribution structure. 
The application works with star-shaped structures, line-connections and with some adjustments in a 
ring-shaped network. When combinations between ring- and star-shaped or structures with more 
than one hub are used the application has no possibility to guide the TC in his choices. 
Therefore it is recommendable that the application is used with the current network, if necessary the 
current structure with slight adjustments. The near future will not bring any changes in the structure. 

Conclusions 
This survey has produced conclusions and recommendations. The most important ones are: 

1. The current provision of information is insufficient to open the NSM-net. 

Elucidation : 
RDN wants to open the NSM-net for third parties. To control such a network a general model has 
been put up. Not only registers the TCC on the level of the number of pallets but also is most of the 
information used in the control process, based on previous information and not on actual feedback 
from the primary process. 

2. By building a new application a first step for a more intense control of the goodsflow is made. 
However, feedback from the primary proces is still absent. 

Elucidation: 
The bottlenecks that occur in the NSM-net concern the labourintensity of data processing . The 
developed application can take over or simplify some of the TC's tasks. This application makes it 
therefore possible to control the NSM-net on a more intense way. This application is necessary before 
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more feedback from the operationel processes can be taken care of. This feedback is still absent. 
When the application is fully operational , this is the first thing that has to be changed and then an 
actual improvement in controlling the NSM-net is made. 

3, The administrative system to handle individual customers is not available. 

Elucidation: 
Two subprocesses, needed for opening to third parties [Rompnet-in] and [Rompnet-outl, are absent. 
These two subprocesses are crucial to open the NSM-net. A lot of information comes free, that can 
be used to start other activitities, e.g. invoicing after [Rompnet-out) . Also are these subprocesses the 
only two times that the customer comes into contact with the RT. A proper impression is therefore 
necessary. 

Suggestions for further research 
Suggestions for further research have been made, namely to enhance the application and continue 
the hikersmodel to achieve a public NSM-net. A more scientific research that can be undertaken is the 
developing of a decisionmodel. It is said that the TCC decides when a box has to be put onto the 
train. If the use of train and RT capacity reaches their maximum on what criteria the TCC bases their 
decision has not been discussed at all . 
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VOORWOORD 

Voor u ligt de rapportage van ruim 8 maanden afstuderen bij NS Cargo. Hiermee sluit ik niet alleen mijn 
studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven af, maar oak een periode van 
ruim 6 jaar student zijn . Veel mensen hebben mij gedurende deze tijd begeleid of gesteund. 

Allereerst wil ik mijn begeleiders van de universiteit bedanken, dhr. van der Vlist en dhr. van Damme, voor 

de nuttige en plezierige discussies over mijn bevindingen gedurende dit afstudeeronderzoek. Tevens 

bedank ik het gehele RDN-team, de transportcontrollers en medestagiair Ard voor hun tijd en inbreng. 
Vooral mijn begeleider Joost Maas, die mij altijd op het juiste spoor heeft gehouden, verdient hier een 
eervolle vermelding . 

Verder zijn er natuurlijk nag mijn dispuutsgenoten en huisgenoten, die nooit te beroerd waren om met mij 
op gepaste momenten ontspanning hoogtij te laten vieren . De Gracht, Huisje 1 in Utrecht en De Balderik in 
Rotterdam, bedankt ! lk had het niet anders willen meemaken. 

Als laatste ben ik veel dank verschuldigd aan mijn ouders, die mij gedurende mijn gehele studententijd 

hebben gesteund in alles wat ik heb ondernomen. 

Bedankt! 

Rob Schepens 
Utrecht, 21 januari 1997 
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MANAGEMENT SUMMARY 

De afdeling Rail Distributie Nederland (RDN) van NS Cargo vervoert door middel van het NSM
distributienet (NSM-net) goederen tussen de elf locaties van NS Materieel (NSM) in Nederland . Het 
gaat hier om grate onderdelen zoals dieselmotoren maar oak om gepalletiseerde goederen 's 
Ochtends vertrekken vier treinen vanuit de verschillende hoeken van een sterstructuur en pikken op 
de heenweg goederen en wagons op. Rand het middaguur vindt in het middenpunt van de ster, 
Utrecht Goederenemplacement, een rangeer- en overslagproces plaats. Vandaar vertrekken vier 
treinen naar de NSM-bedrijven om goederen en wagons af te leveren . 

Door de toenemende milieuverontreiniging en congestie op wegen en in steden komt de behoefte 
aan intermodaal vervoer steeds sterker opzetten . lntermodaal vervoer houdt in dat het transport van 
goederen door verschillende modaliteiten gebeurt. De afdeling RDN houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van zo'n intermodaal vervoersnetwerk, het RDN-net. Het RDN-net is een fijnmazig 
openbaar transportnetwerk door Nederland waar korte treinen hoogfrequent terminals aandoen . 
Naar en van deze terminals verzorgen vrachtwagens de collectie en distri butie. Dit RDN-net tracht 
RDN onder andere te bereiken door openstelling voor het vervoer van goederen voor derden op het 
NSM-net. De beheersing van het NSM-distributienet is echter op een zodanig kwalitatief niveau dat 
het vervoeren van goederen voor derden nag niet mogelijk is. Om het NSM-distributienet op een 
hoger niveau te brengen warden de huidige knelpunten aangepakt. 

De huidige knelpunten bij het NSM-net komen voort uit een drietal gebieden: 
• lnformatie aangeleverd door de NSM-bedrijven is van een laag kwalitatief niveau , mede 

omdat het NSM-net is opgezet als vervoersalternatief voor een klant. Dit uit zich in 
beheersing op basis van aantallen pallets. 

• lnformatieverwerking door de coordinatoren van het transport gebeurt op een arbeidsinten
sieve manier, die bij uitbreiding teveel tijd kost. 

• Bovendien is het voor de betrokken partijen erg moeilijk om vanuit de opgeslagen gegevens 
duidelijke informatie naar boven te krijgen . Vragen over de transporten, zoals hoeveel pallets 
van A naar B zijn vervoerd over periode X, zijn moeilijk te beantwoorden en het opstellen van 
Management lnformatie vereist veel inspanningen . 

Om de knelpunten op te kunnen lossen wordt een algemene opzet gegeven voor de beheersing van 
een railnetwerk. Hiertoe wordt het totale proces opgedeeld in een achttal deelprocessen . Bij elk 
deelproces dient een combinatie van operationele en administratieve activiteiten plaats te vinden . 
Door een combinatie van deze deelprocessen en deze te beheersen is het mogelijk om een railnetwerk 
te beheersen . De problemen, die bij het NSM-net spelen, warden in deze opzet over beheersing van 
een railnetwerk geplaatst. Om verbeteringen te implementeren bij de beheersing van het NSM
distributienet wordt een zogenaamd 'trekkersmodel' gebruikt. 

Een 'trekkersmodel' is een model dat gebruikt wordt bij organisatieveranderingen . Belangrijkste 
kenmerk is dat het veranderen stapsgewijs gebeurt waarbij de volgende stap pas kan warden bepaald 
als de voorafgaande is voltooid . Voor het NSM-net warden veranderingen gedefinieerd in enkele van 
de deelprocessen . Deze veranderingen pakken niet alleen de knelpunten bij de huidige beheersing van 
het NSM-net aan, maar dragen tevens bij aan de beheersing van het NSM-net die kan functioneren 
bij een opengesteld NSM-net. 
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De veranderingen hebben niet alleen betrekking op de aangeleverde gegevens maar ook op de 
vervverking hiervan door achterliggende systemen . Om de beheersing op een kwalitatief hoger niveau 
te brengen is een intensievere beheersing nodig . Met de huidige tools is dit niet mogelijk. Het 
ontwerpen van een toepassing , die veel van de knelpunten op het administratieve systeem opvangt, is 
daarom een noodzaak bij de eerste stap in het genoemde 'trekkersmodel'. De gemaakte toepassing 
neemt niet alleen veel arbeidsintensieve taken zoals het kopieren of combineren van informatie over 
Tevens is de toepassing klaar om meer informatie op zendingniveau aan te kunnen . 

De conclusies met betrekking tot dit onderzoek zijn : 
+ De huidige informatievoorziening is onvoldoende om het NSM-net open te stellen voor 

derden 
• Met de bouw van een toepassing is een eerste stap gezet naar een intensievere beheersing 

van de goederenstroom, maar nog steeds ontbreekt rapportage uit het proces. 
+ Het administratieve systeem om individuele klanten af te handelen ontbreekt 
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INLEIDING 

Dit rapport is de verslaglegging van het afstudeeronderzoek verricht als afronding van de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is gericht op het 
on twerp voor een model voor de beheersing van goederen, die over een railnetwerk warden vervoerd 
en is uitgevoerd bij en voor de afdeling Rail Distnbutie Nederland van NS Cargo NV NS Cargo NV is 
een zelfstandige dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen met als kernactiviteit vervoer 
van goederen over de rails. 

Opbouw van het rapport 
De verslaglegging met betrekking tot het onderzoek is samengevat in zeven hoofdstukken . Ter 
orientatie is in het eerste hoofdstuk een beschrijving van de organisatie van NS Cargo gegeven . Het 
tweede hoofdstuk geeft inzicht in de huidige activiteiten van de afdeling Rail Distributie Nederland 
(RDN) . In hoofdstuk 3 worden de knelpunten bij het huidige vervoer van RDN gegeven . Dit leidt tot 
de opdrachtformulering . 

In hoofdstuk 4 tot en met 6 worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt. Het ontwerp voor een 
model voor de beheersing van een railnetwerk wordt opgesteld in hoofdstuk 4. Dit model is 
gebaseerd op een opdeling van het primaire proces en een hierarchie in beslissingscentra. In 
hoofdstuk 5 worden de benodigde veranderingen weergegeven bij de huidige manier van werken. 
Deze veranderingen worden in een stappenplan opgesteld. Een eerste stap in het veranderingsproces 
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. Met deze eerste stap wordt een intensievere beheersing van 
goederen mogelijk. 

Afsluitend wordt in hoofdstuk 7 de conclusies met betrekking tot het onderzoek gegeven. Tevens 
worden aanbevelingen gedaan, gericht op de uitvoering van het opgestelde stappenplan . Tenslotte 
worden suggesties aangedragen over welke richting vervolgonderzoeken op zouden moeten gaan . 

XVII 
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HOOFDSTUK 1 

ALGEMENE BESCHRIJVING NS CARGO EN RDN 

1.1 NS CARGO 
NS Cargo N.V. is een zelfstandige dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. De 
Nederlandse Spoorwegen, opgericht in 1839, is uitgegroeid tot een bedrijf waar ruim 27 .000 
werknemers werkzaam zijn en een omzet wordt behaald van f 4.732 miljoen per jaar [NS Groep, 
1995). De hoofdactiviteit van de NS - het vervoer van reizigers en goederen - vindt plaats op 2700 km 
spoor door Nederland . Behalve NS Cargo bestaan er nog meer zelfstandige dochterondernemingen, 
te weten : NS Reizigers BV, NS Stations BV, en NS Vastgoed 1

. Sinds 1 juni 1995 is NS Cargo een 
zelfstandige vennootschap geworden naar aanleiding van een advies van de commissie-Wijffels in 
1992 over de toekomst van de spoorwegen in Nederland. Met de kapitaalsdotatie van f 194 miljoen 
eind 1996 van het rijk ter verbetering van het eigen vermogen, is de verzelfstandiging voltooid . 

NS Cargo NV houdt zich bezig met het vervoer van goederen per spoor. Het gaat hierbij vooral om 
grondstoffen en halffabrikaten, die in relatief grote hoeveelheden en met regelmaat tussen industriele 
locaties warden vervoerd. Deze goederen warden ondergebracht in een van de business-units 
Conventioneel of lntermodaal Vervoer. 

Conventioneel Vervoer is een samenvoeging van de oude business-units Chemisch Vervoer en 
lndustrieel & Agrarisch Vervoer (IAV). De business-unit Chemisch Vervoer hield zich bezig met het 
vervoer van meststoffen, minerale aardolieprodu kten, chemicalien en gasvervoer. Dit transport is aan 
zeer strenge eisen onderworpen. De business-unit IAV hield zich bezig met een zeer breed scala aan 
vervoerde produkten. Zo behoren onder andere kolen, granen, veevoeder, staal, papier, sigaretten en 
auto's tot de doelgroep. 

De business-unit lntermodaal Vervoer begeeft zich op de markt van het achterlandvervoer van 
maritieme containers, de continentale markt van containers en wissellaadbakken . Verder zorgt deze 
business-unit voor het vervoer van PTT Post en het vervoer tussen de vestigingen van NS Materieel. 

De overige business-units zijn Productie en Netwerkmanagement. Productie betreft alles wat 
samenhangt met het samenstellen, gereedmaken en rijden van treinen (en wagons). Netwerkmana
gement is een tijdelijke afdeling die in de komende twee jaar het gat tussen Productie en de 'Verkoop' 
business-units moet verkleinen . In figuur 1.1 is het organisatiestructuurdiagram van NS Cargo 
weergegeven . 

Directie 

Netwerkmanagement Financien & Control 

Andere stafafdelingen 

Conventioneel vervoer Productie lntermodaal vervoer 

Customer Service Center Rotterdam Andere stafafdelingen 

Rail Distributie Nederland Commercieel Management 

Figuur 1.1 Organisatiestructuurdiagram NS Cargo 

1 Zie bijlage 1: 'Organisatiestructuurdiagram NV Nederlandse Spoorwegen' 
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De vier verschillende vervoersconcepten, die NS Cargo nu nog hanteert, zijn achtereenvolgens [NS 
Cargo, 1995]: 

Cambi Cargo: omvat het vervoer van en naar terminals in Nederland . Het gaat daarbij om containers 
(maritiem of continentaal), wissellaadbakken en opleggers. Er wordt gewerkt met zogenaamde 
shuttle-treinen (vaste dienstregeling en vaste samenstelling), zowel nationaal als internationaal. 

Charter Cargo : hierbij wordt een hele trein specifiek ingezet voor een klant, zonder onderweg te 
rangeren . Het gaat hierbij om grate hoeveelheden. Voorbeelden van goederen, die op deze manier 
warden vervoerd, zijn auto's, erts, graan, staal en chemicalien. 

Unit Cargo: dit is een geschikt systeem bij kleine hoeveelheden lading . De lading wordt vervoerd in 
afzonderlijke wagens die warden gerangeerd tot volledige treinen . 

System Cargo : dit is maatwerk voor complexe logistieke systemen. Dit concept wordt toegepast in 
nauw overleg met de klant. Het omvat het vervoer voor een klant over een aantal vaste trajecten. 
Bestaande voorbeelden van System Cargo zijn het PTT Post-net, het NSM-net en het vervoer van huis
vuil van VAM-locaties naar het VAM-verwerkingsbedrijf. 

Door de liberalisering van de Europese markt wordt het internationale vervoer steeds belangrijker. NS 
Cargo speelt hier onder andere op in door - samen met andere partners - nieuwe internationale 
verbindingen op te zetten. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van NDX, een joint venture van de 

Deutsche Bahn, de Amerikaanse spoorvervoerder CSX en NS Cargo . Hiermee prabeert NS Cargo het 
belangrijke en groeiende segment van maritieme containers beter te bedienen . 

De organisatie staat onder hevige druk. De tarieven en daarmee ook de omzet lijden onder de grate 

concurrentie in de goederenvervoersmarkt. De organisatie en de rendementspositie van NS Cargo zijn 
opn ieuw bekeken. Hierbij werd de hulp van het adviesbureau McKinsey & Company ingeroepen . NS 
Cargo heeft - conform het advies van McKinsey & Company - besloten haar strategie ingrijpend te 
wijzigen . Als gevolg daarvan warden de organisatie en werkwijze drastisch aangepast. Structureel 
onrendabele volumes warden afgestoten en NS Cargo gaat zich concentreren op graei in rendabele 
segmenten. De noodzakelijke verbetering van de efficiency leidt tot een vermindering van 600 van de 
1600 arbeidsplaatsen . 

In 1995 vervoerde NS Cargo 20,9 miljoen ton aan goederen. Vergeleken met de 19, 7 miljoen ton in 
1994 is dit een stijging van 6 % . Het gecombineerde vervoer (containers, wissellaadbakken en 
opleggers) groeide met 20%. NS Cargo behaalde bij een omzet van f 372 miljoen gulden een positief 

bedrijfsresultaat van f 8 miljoen . De reorganisatie maakte een voorziening van f 80 miljoen 
noodzakelijk, die is verantwoord als buitengewone last. In 1996 verwacht NS Cargo vanwege, het 
afstoten van onrendabele lijnen, het vervoerde volume te stabiliseren op 20 miljoen ton . 

1.2 RAIL DISTRIBUTIE NEDERLAND 
De business-unit lntermodaal Vervoer bestaat uit de afdeling Rail Distributie Nederland (RDN), 
Commercieel Management en ondersteunende afdelingen . Commercieel Management houdt zich 
bezig met de verkoop van complete treinen ten behoeve van container-, en wissellaadbakvervoer met 
name naar internationale bestemmingen . 

RDN is een afdeling die het vervoer organiseert tussen de expeditieknooppunten (EKP's) van PTT Post 

en tussen de werkplaatsen van NS Materieel. Hiervoor beschikt NS Cargo over ingelegde dienstre
gelingen, respectievelijk het PTT Post-net en het NSM-net. Dit afstudeerproject houdt zich met het 
NSM-net bezig en wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig besproken . 

2 
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PTT Post heeft te kennen gegeven dat zij, omwille van strategische herorientatie, het contract met NS 
Cargo wil beeindigen . Het contract zou eerst met ingang van 1 januari 1996 aflopen maar vanwege 
problemen met de omschakeling en steeds betere performance van NS Cargo loopt het contract, 
weliswaar in afgeslankte vorm, tot 1 juni 1997. De vrijgekomen ruimte op de rails wil RDN gaan 
gebruiken voor een openbaar intermodaal transportnetwerk. Hiermee is meteen een andere 
belangrijke activiteit van RDN aangestipt, namelijk de ontwikkeling van intermodale distributiecon
cepten binnen Nederland. Om tot zulke concepten te komen wil RDN onder andere de bestaande 
netten openstellen voor derden en eventueel integreren . 

Op dit moment vormen 7 mensen de algemene staf van RDN. Verder werken er een 4-tal transport
controllers om het NSM- en PTT Post-vervoer te bewaken. Op de EKP's, de NSM-bedrijven en op het 
spoor is een grate groep mensen uitvoerend bezig met de transporten. Het gaat hier om machinisten, 
heftruckchauffeu rs, rangeerders, ploegleiders en dergelijke. 

3 
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HOOFDSTUK 2 

BESCHRIJVING NSM-NET EN RDN-NET 

2.1 HET NSM-DISTRIBUTIENET 
2.1.1 NS Materieel 
NS Materieel (NSM) verzorgt het onderhoud en de revIsIe van het rollend materieel van de NS 
bedrijven om de beschikbaarheid, de veiligheid, de bedrijfszekerheid en de algemene geschiktheid van 
het materieel te waarborgen [NS Materieel, 1994). NSM heeft een ondersteunende functie1 binnen 
de NS organisatie en bestaat uit een drietal revisiebedrijven, zes onderhoudsbedrijven en diverse 
steunpunten 'langs de baan'. De (gespecialiseerde) revisiebedrijven voeren het lange termijn 
onderhoud uit; revisies en zware reparaties. De duur van dit onderhoud kan enkele dagen tot 
meerdere weken in beslag nemen. De onderhoudsbedrijven houden zich bezig met het korte termijn 
onderhoud : uitgebreide functiecontroles, grote vervangingen, afstellingen, smeringen en dergelijke. 
De duur van dit soort onderhoud is meestal beperkt tot enkele uren . De steunpunten houden zich 
voornamelijk bezig met reparaties die ter plekke kunnen worden uitgevoerd, zodat het materieel 
direct weer inzetbaar is. 

De onderhoudsbehoefte van de hoofd- en wisseldelen wordt vastgesteld op basis van frequente 
conditiebepaling van het materieel. De onderhoudsbehoefte bepaalt het tijdstip waarop de 
benodigde onderdelen in het betreffende revisie- of onderhoudsbedrijf aanwezig moeten zijn. De 
meeste onderdelen voor de revisie- en onderhoudsbedrijven komen van de moedermagazijnen die in 
twee revisiebedrijven zijn gevestigd . Hierdoor ontstaan de goederenstromen met name tussen revisie
en onderhoudsbedrijven. Het huidige NSM-net wordt gebruikt om deze onderlinge stromen tussen 
de NSM-vestigingen te verzorgen. De vervoerde goederen zijn zeer verschillend van aard, namelijk 
pallets met onderdelen, schroot, remblokken, draai- en wielstellen en hele rijtuigen. 

2.1.2 Treinniveau 
Op maandag tot en met vrijdag vertrekken dagelijks vier treinen, getrokken door een motorpost (mP), 
op vaste tijden vanaf de uiteinden van de ster2 van het distributienetwerk via een aantal tussenstati
ons naar het midden van de ster: het goederenemplacement Utrecht (Utge\ Daar wordt tussen 
11 :45 uur en 13 :15 uur zowel een rangeer- als een overslagproces uitgevoerd door medewerkers van 
NS Cargo. 's Middags rijden de treinen dezelfde route terug . De tijd tussen aankomst en vertrek op 
verschillende stations wordt op de heenweg gebruikt om wagons aan te koppelen en op de 
terugweg om wagons achter te laten bij de vestigingen. Deze vestigingen zijn: 
• Revisiebed rijven: 

Revisiebedrijf Tilburg (Tb) (voorraadfunctie) 
Revisiebedrijf Haarlem (Him) (voorraadfunctie) 
Wagenbedrijf Amersfoort (WbA) 

• Onderhoudsbedrijven: 
Leidschendam Voorburg (Ldv) 
Onnen (On) 
Zwolle (ZI) 
Maastricht (Mt) 
Amsterdam (Asdw) 
Rotterdam (Rtd) 

1 
Zie bijlage 1: 'Organisatiestructuurdiagram NV Nederlandse Spoorwegen' 

2 
Zie bijlage 2: 'Locaties NSM-bedriJven' 

3 
Zie biJlage 3: 'Lijst met afkortingen' 
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• Steunpunt: 
Servicebedrijf Amsterdam Watergraafsmeer (Wgm) 

Verder warden nag twee locaties aangedaan door de treinen in het NSM-net. Deze zijn : 
• Utrecht goederenemplacement (Utge) . Hier vinden rangeer- en overslagactiviteiten 

plaats. 
• Amsterdam Westhaven (Awhv). Hier warden de wagons met sch root achtergelaten. 

2.1.3 Wagonniveau 
Binnen het NSM-net rijden wekelijks gemiddeld 132 wagons. Om voor elk product een geschikt 
transportmiddel te hebben, wordt gebruik gemaakt van verschillende typen wagons. Voor de Hbis, 
een schuifwagon voor het vervoer van pallets en colli, geldt een vast omlooppatroon4

. De andere 
wagons warden de avond voor vertrek apart aangemeld door de NSM-bedrijven aan het 
TransportBesturingsCentrum (TPBC) in Utrecht. De treinen vertrekken vanuit de hoeken van de ster 
naar Utrecht met een aantal wagons. De wagons warden soms aan- en afgekoppeld bij de NSM
bedrijven en soms op een rangeerterrein dicht bij de hoofdbaan . Een rangeerdienst zorgt voor de 
aan- en afvoer van wagons van en naar de afdelingen van NSM-bedrijven. De rangeerdienst kan in 
dienst zijn van NS-Materieel (NSM), NS-Cargo (NSC) of NS-Reizigers (NSR). Dit verschilt per locatie. 

Op de heenweg warden op tussenstations alleen wagons aangekoppeld en op de terugweg warden 
alleen wagons afgekoppeld. Hier zijn echter vijf uitzonderingen op: 
• De trein vanuit Mt laat bij Tb 's ochtends op weg naar Utge een Hbis achter. 
• 's Middags wordt bij Tb een Hbis aan de trein richting Mt gekoppeld. 
• 's Ochtends vindt geen bediening van Wgm plaats. 's Middags wordt in Wgm een 

Hbis omgewisseld . 
• De Hbis van Him naar Asdw wordt 's ochtends achtergelaten en gaat niet via Utge. 
• De Hbis van Asdw naar Him wordt 's middags aangekoppeld . 
Dit houdt in dat niet alle vervoerde lading de ster van het netwerk -Utge- aan doet. 

Op Utge, het PTT-post perron, vindt niet alleen een overslagproces van pallets en colli plaats. Oak 
wordt met de wagons gerangeerd totdat de juiste uitgaande treinen zijn ontstaan. De uitgaande 
treinen dienen qua volgorde van wagons aan regels te voldoen om te zorgen voor een minimaal 
aantal rangeerbewegingen bij de te bezoeken NSM-bedrijven . Een goed verlopen rangeerproces heeft 
oak een positief effect op het aantal bewegingen van de heftruckchauffeurs. Voor het rangeren op 
Utge wordt een dieselloc en de 4 mP'n gebruikt. Aan dit rangeerproces werken 3 rangeerders, 1 
rangeerdienstleider, 1 ploegleider en 3 machinisten mee. 

2.1.4 Pallet/colli-niveau 
Voor het transport van onderdelen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende pallets. Zo 
zijn er aparte pallets voor dynamo's, stroomafnemers, en dergelijke. Voor losse onderdelen wordt de 
blokpallet (1000mm x 1200mm) met opstaande randen tot 440 mm gebruikt Deze randen kunnen 
oak op elkaar warden geplaatst waardoor een hogere pallet ontstaat. Het totaal aantal vervoerde 
pallets bedraagt gemiddeld 450 per week. Bij ongeveer de helft vindt overslag op Utge plaats. De 
andere helft komt niet in Utge of blijft in de wagon staan. Het gemiddeld aantal colli bedraagt 66 per 

week. In tabel 2.1 is een aantal gegevens samengevat. 

4 
Zie bijlage 4 : 'Sta ndaardloop Hbis' 
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Tabel 2 .1 Stromen van wagons, pallets en colli . 
(Gebaseerd op gegevens van week 1 Vm week 25 1996, in fracties van totaal) 

Verdeling goederen- Totaal via Via Utge Via Utge zonder Niet via Utge 
stromen NSM- Utge met over- overslag 
distributienet slag 

Wagons 0.75 0.25 

Pallets 0.78 0.49 0.29 0.22 

Colli 0.91 0 .68 0.23 0.09 

De pallets met goede of kapotte wissel- en slijtdelen worden bij de revisie- en onderhoudsbedrijven 

gedurende de dag klaargezet voor transport. Belading vindt plaats met behulp van een pompwagen 

en een heftruck. (In Tb en Utge, kan het personeel gebruik maken van een laad- en losbordes en met 

de heftruck direct de wagon in rijden) . De belading wordt verzorgd door werknemers van NSM. De 

wagon, die bij de expeditie-afdeling staat opgesteld, is na belading klaar voor transport. Voor de 

belading zijn procedures opgesteld . Zo zijn er regels voor de plaatsing van accu's, hoe de pallet dient 

te staan ten opzichte van de ingang en welke bestemmingen in welke wagon moeten zitten . Colli 

warden los in de wagon of op een pallet gelegd . Op elke pallet geeft een sticker de bestemming aan 

van de pallet5
. 

Het overslagproces van pallets op Utge vindt plaats met behulp van twee heftrucks. Van de eerste 

binnenkomende trein warden de pallets dichtbij de trein op het perron gezet. Zijn er meerdere 

treinen binnen, dan kunnen de pallets ook meteen van wagon naar wagon warden gereden. Dit is 

afhankelijk van het feit of de wagon open is, of de rangeerders op het punt staan met een wagon te 

gaan rangeren, de fysieke afstand tussen de wagons etcetera . 

De heftruckchauffeurs doen veel van hun acties uit ervaring , dat wil zeggen zij weten hoe wagons uit 

bepaalde vestigingen zijn beladen . De behandeling van colli is verschillend. Soms warden deze met 

een pallet mee vervoerd of los achter op de heftruck gelegd . De NSM-bedrijven hebben de 

mogelijkheid ook nog naar andere plaatsen producten te sturen dan naar de NSM-vestigingen . 

Hiertoe warden de producten eerst met het NSM-distributienet vervoerd naar Utge. Van Utge warden 

deze pakketten met de koeriersdienst Rail & Road naar hun uiteindelijke bestemming gebracht. De 

operationele activiteiten warden samengevat in tabel 2 .2 . 

5 
Zie biJlage 5: 'Sti cker NSM-net ' 
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Tabel 2.2 Operationele activiteiten verricht in het NSM-net 

ACTIVITEIT UITGEVOERD DOOR 

1 Beladen wagons met pallets, colli en hoofddelen Magazijnmedewerkers NSM 
bij NSM-bedrijven 

2 Wagons naar rangeerterrein & aankoppelen Rangeerdienst NSC, NSR of NSM 

3 Transport naar Utge NS Cargo 

4 Overslag & Rangeren op Utge NS Cargo 

5 Transport vanuit Utge naar NSM-bedrijven NS Cargo 

6 Wagons afkoppelen en transport naar NSM- Rangeerdienst NSC, NSR of NSM 
bedrijven 

7 Lessen van wagons bij NSM-bedrijven Magazijnmedewerkers NSM 

2.2 BEHEERSING NSM-NET 
Rondom de operationele activiteiten voeren de betrokken partijen administratieve taken uit om het 

NSM-net te kunnen aansturen. In deze paragraaf worden deze activiteiten globaal besproken6
. 

Allereerst worden enkele veelgebruikte termen kort gedefinieerd . 
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Aan de hand van de inhoud van de beladen wagons faxen de NSM-bedrijven hun voormeldingen 

(VM)7 naar de transportcontrollers werkzaam op het TPBC in Utrecht. Hierop staan gegevens als 

afzender, wagonnummers en aantal pallets uitgesplitst naar bestemming . De transportcontroller (TC) 

bewaakt niet alleen de treinenloop met de beschikbare informatiesystemen van NS Cargo maar 

verzorgt ook de administratieve handelingen rondom de samenstelling van de treinen en de inhoud 

van alle wagons. 

Door het invoeren van de voormelding van elk individueel NSM-bedrijf wordt met behulp van het 

6 
Zie bijlage 6: 'Administratieve activiteiten (huidig)' 

7 
Zie bijlage 7: 'Voorbeeld voormelding' 
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spreadsheetprogramma Lotus deze gegevens gecombineerd tot planningslijsten om aan de 
rangeerdienstleider (rgdl) te laten weten welke treinen met welke lading binnenkomen en welke 
treinen met welke (waarschijnlijke) samenstelling zullen vertrekken vanuit Utge. Deze maakt aan de 
hand van de in- en uitgaande treinen een rangeer- en overslagplan . Hier wordt rekening gehouden 
met lange treinen, wagons met veel pallets, gevaarlijke stoffen en dergelijke. Aan de NSM-bedrijven, 
waar 's ochtends wagons warden achtergelaten (Tb, Asdw, Awhv) is al direct gefaxt welke wagons 
warden achtergelaten . Dit kan de TC opmaken aan de hand van de VM van respectievelijk Mt en Him. 

Van de binnenkomende treinen warden zowel de volgorde als de wagonnummers gefaxt door de TC. 
Van de uitgaande treinen warden alleen de wagonnummers naar de rgdl gefaxt op Utge. De precieze 
volgorde van de uitgaande treinen is afhankelijk van de rangeerbewegingen . Aangezien de VM-en 
aangeven waar welke wagon na Utrecht naar toegaat en het aantal pallets uitgesplitst naar 
uiteindelijke bestemming, kan de TC aan de hand van de VM-en oak de TM-en opstellen . 
Gecombineerd met de aangegeven bijplaatsingen van wagons door Tb, Asd en Awhv, die reeds in het 
bezit van de TC dienen te zijn, worden de TM-en gefaxt naar de NSM-bedrijven. De volgorde van de 
wagons kan de TC min of meer bepalen aan de hand van regels waar de rangeerploeg zich aan dient 

te houden. 

De precieze volgorde wordt na vertrek van de treinen door de rgdl gefaxt naar de TC. Macht hieruit 
blijken dat de uiteindelijke volgorde of inhoud van de vier uitgaande treinen significant verschilt van 
de TM-en dan wordt deze informatie doorgespeeld naar de NSM-bedrijven. Dit komt echter maar 
zeer zelden voor. Aan de hand van de TM weten de NSM-bedrijven hoe ze het meest efficient kunnen 
rangeren . De inhoud van de wagon interesseert ze vaak beduidend minder totdat er iets kwijt raakt of 
als er een besteld onderdeel wordt verwacht. In tabel 2.3 zijn de administratieve taken samengevat. 

Tabel 2.3 Administratieve taken rondom het NSM-net 

ACTIVITEIT UITGEVOERD DOOR 

1 lnvullen voormelding Personeel NSM 

2 Faxen voormelding naar TC Personeel NSM 

3 lnvoeren voormelding TC 

4 Opstellen planningslijsten TC 

5 Opstellen TM TC 

6 Faxen TM naar NSM TC 

2.3 RDN-NET 
2.3.1 Aanleiding 
Het aandeel van het spoor in de Nederlandse vervoerswereld is minimaal [Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1996). Op dit moment vindt slechts 1 % van het binnenlandse goederenvervoer plaats 
over het spoor. Worden alleen de stromen naar het buitenland in ogenschouw genomen dan is dit 
5%. Snelwegen slibben dicht en de leefbaarheid in steden staat onder druk. Zowel vanuit de politiek 
als de markt wordt gevraagd om een 'modal-shift', een zogenaamde verschuiving in het aandeel van 
modaliteiten . RON poogt hieraan bij te dragen door een door-to-door openbaar transportnetwerk in 
Nederland op te zetten, het RDN-net. Dit distributienet tracht RON te bereiken door zowel 
openstelling van het PTT Post- en NSM-net als oak het opstarten van een pilot. 
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Het RDN-net is een intermodaal distributieconcept. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van 
meerdere modaliteiten [Van Goor, Ploos van Amstel & Ploos van Amstel, 1994]. Het RDN-net 
maakt gebruik van twee modaliteiten, trein en vrachtwagen . Wisseling van modaliteit vindt plaats op 
overslagterminals. Met behulp van een vrachtwagen worden goederen opgehaald bij klanten en naar 
een railterminal (RD gebracht. Op de RT vindt overslag plaats op een trein . Via het railnetwerk en 
eventuele rail-rail overslag(en) komen de goederen aan bij de eind-RT. Hier vandaan worden de 
spullen weer gedistribueerd naar de ontvanger met behulp van een vrachtwagen. Zie figuur 2.1 

Klant Klant 

Figuur 2 .1 lntermodale keten 

Het transport behelst stromen tussen leveranciers, distributiecentra en winkelfilialen . Om een groot 
gedeelte van de markt te kunnen aanboren kiest RDN voor een distributieconcept dat niet uitgaat van 
voile wagons maar van kleinere laadeenheden. RDN zoekt naar een standaard maat box/container, 
die zich gemakkelijk door alle modaliteiten laat transporteren, die gemakkelijk kan worden verplaatst 
van de ene modaliteit naar de andere en die branchgericht kan worden gemodificeerd . Tevens dient 
deze box/rolcontainer geschikt te zijn (qua grootte) voor een gemiddelde distributielading. 

De markt waar RDN zich op richt bij dit intermodaal distributieconcept is zeer gevarieerd, namelijk: 
+ consumentengoederen; 
+ post; 
+ pakketten; 
• onderdelen; 
• levensmiddelen; 
+ bloemen . 
Dit is een andere markt dan de markt waar NS Cargo zich traditioneel op richt. De markt van deze 
bovengenoemde goederen is aanzienlijk in Nederland, namelijk 100 miljoen ton per jaar, een kw art 
van de totale Nederlandse vervoersmarkt [RDN, 1996) . 

2.3.2 Netwerkstructuur 
RDN ziet het netwerk uiteindelijk bestaan uit circa 17 terminals in Nederland8

. De terminals dienen 
hoogfrequent en stipt te worden aangedaan. Hiertoe wordt een combinatie van logistieke treincon
cepten ingezet9

. De nadruk ligt op een hub-and-spoke netwerk. In ieder geval zal Utrecht dienst doen 
als hub. De spokes gaan 4 richtingen op, namelijk Zwolle, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam. 
Deze plaatsen kunnen op hun beurt weer als hub dienen voor verdere vertakkingen. Ook bestaat de 

8 
Zie bijlage 8: 'Railterminals RDN ' 

9 
Zie bijlage 9: 'Huidige logistieke treinconcepten' 
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mogelijkheid dat op deze vertakkingen pendel- of lijn-treinen rijden of blok-treinen warden gevormd. 
Met het inrichten van meerdere hubs wordt dichtslippen van RT-Utrecht voorkomen . Naar alle 
waarschijnlijkheid zal er oak een ringnetwerk binnen dit netwerk ontstaan . Deze ring, de 
zogenaamde Randstadring doet de plaatsen Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag aan. De 
dienstregelingen dienen zo te warden ingelegd dat ze goed aansluiten op de benodigde capaciteit en 
op het proces bij de klanten waarvoor wordt gereden. 

2.3.3 Terminals en materieel 
RDN richt zich hierbij op de groeiende markt voor deelladingen, waarbij op RT's geen overdracht 
plaats vindt van wissellaadbakken maar van boxen of rolcontainers. De afmetingen van de box zullen 
ongeveer 1 0' bedragen. In de 1 0'-boxen ku nnen 5 tot 6 pallets warden vervoerd. De precieze maten 
van deze box zijn nag onduidelijk omdat oak een goede aansluiting op andere nieuwe 
distributieconcepten, zoals het OLS10 (Ondergronds Logistiek Syteem) gewenst is. Daarom zullen in 
een proefstadium naar alle waarschijnlijkheid gehuurde containers dienst doen als box. 

In het uiteindelijke concept wil RDN oak de groupagefunctie gaan vervullen op de terminals. Er zullen 
dan zowel Full Box Loads (box behoort tot een klant) als Bonte Box Loads (meerdere klanten in een 
box) warden vervoerd . Deze laatste ontstaan doordat pallets, aangeleverd op de RT, gecombineerd 
warden tot boxen . Op andere RT's vallen deze boxen weer uiteen in pallets. Dit grouperen vindt plaats 
door middel van twee sorteerslagen . Op de bran-RT wordt gesorteerd op eindterminalniveau. Op de 
eind-RT wordt gesorteerd op bestemmingsniveau . Deze (de)groupage-activiteiten warden bij dit 
afstuderen buiten beschouwing gelaten. 

Bij alle RT's is het mogelijk dat goederen warden aangeleverd en opgehaald (zogenaamde bron/eind
RT's) . Op sommige RT's zal tevens rail-rail overslag plaatsvinden (de zogenaamde transit-RT's) 
Aangezien de RT's als ontkoppelpunt warden gezien van het door-to-door transport, zullen de RT's 
oak een opslagfunctie vervullen. Benadrukt dient te warden dat het hier gaat om een tijdelijke opslag 
om zo de modaliteiten trein en truck onafhankelijker te kunnen benaderen. Dit impliceert dat bij elke 
RT stackruimte aanwezig hoort te zijn . Deze stackruimte dient groat genoeg te zijn om de boxen in 
opslag kwijt te kunnen . Bij voorkeur wordt niet gestapeld om extra handelingen aan boxen te 
voorkomen . Zie figuur 2.2. 

Figuur 2 .2 Een railterminal 

10 VeNoer door ondergrondse buizen tussen Schiphol, Hoofddorp en de bloemenveiling Aalsmeer 
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Tussen de terminals wordt gereden met een vaste samenstelling van 6 wagons per trein op vaste 
tijden en op iedere wagon plaats voor 4 boxen. De snelheid van de treinen zal rand lnterCity-snelheid 
(140-160 km per uur) moeten komen zodat deze treinen zo min mogelijk de huidige reizigerstreinen 
verstoren. Om een frequent netwerk te garanderen zal op terminals 1 x per uur een aankomst/vertrek 
plaatsvinden. Omdat sommige terminals een knooppuntfunctie uitoefenen zal daar frequenter 
bezoek plaatsvinden. Uit simulaties is gebleken dat met geautomatiseerde overslag in 15 minuten een 
trein van 6 wagons met 24 boxen gelost en weer beladen kan warden . 

Als wagon heeft de platte wagon de voorkeur. Deze biedt de mogelijkheid voor een snelle horizontale 
overslag (minder problemen met een eventuele bovenleiding). De overslag zal in het begin 
plaatsvinden door middel van heftrucks. In een ver gevorderd stadium bestaat ook automatische 
overslag tot de mogelijkheden. 

11 
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HOOFDSTUK 3 

KNELPUNTEN EN OPDRACHTFORMULERING 

3.1 AANLEIDING 
Het huidige NSM-net is in maart 1995 daadwerkelijk op de rails gezet. De procedures random dit 
vervoersnetwerk, onder tijdsdruk ontstaan, zijn nooit meer grondig onder de loep genomen. Niet 
alleen is RDN daardoor van mening dat de huidige activiteiten efficienter kunnen warden ingericht, 
maar is zij ervan overtuigd dat bij een toekomstige openstelling voor derden de huidige procedures 
niet voldoende zijn. Deze gedachte is voor RDN aanleiding tot een afstudeeronderzoek geweest. 

3.2 KNELPUNTEN 
Na het afnemen van interviews met personen betrokken bij het NSM-net van zowel de NSM-bedrijven 
als van NS Cargo zijn verschillende knelpunten naar voren gekomen. De knelpunten op het 
administratieve vlak zijn te bundelen tot drie hoofdgroepen. 

1. Geen beheersing op palletniveau 
RDN is op zoek naar klanten die hun goederen willen laten vervoeren binnen het NSM-net. RDN 
vervoert dan pallets van verschillende klanten in een wagon . Op dit moment registreert RDN alleen 
het aantal pallets. Dit is onvoldoende om garanties aan klanten af te kunnen geven over de 
beheersing van de goederenstroom. Voordat daadwerkelijke openstelling kan plaatsvinden zal RDN 
over middelen moeten beschikken om een kwalitatief goed vervoersalternatief aan te bieden, zowel 
op operationeel als administratief gebied . Hierbij dient het mogelijk te zijn om op palletniveau te 
kunnen registreren en aansturen . 

2. Arbeidsintensiteit gegevensverwerking 
De verwerking van de VM-en en het opstellen van de TM-en door de TC is erg arbeidsintensief. Bij het 
invoeren van de VM-en vult de TC veel gegevens in die al zijn bepaald door eerder ingevoerde 
informatie. Zo is bijvoorbeeld na het invoeren van het wagonnummer bekend om welk type wagon 
het gaat, wat het ledig gewicht is enzovoorts. Deze gegevens dienen nogmaals apart te warden 
ingevoerd . De gegevens, die zijn ingevoerd naar aanleiding van de VM-en, dienen bij het opstellen 
van de TM-en opnieuw te warden ingevuld terwijl de gegevens vaak een kopie zijn van de gegevens 
van de VM-en . 

3. Arbeidsintensiteit opstellen management informatie 
Het opstellen van management-informatie kent ongeveer hetzelfde probleem als de verwerking van 
gegevens. Veel gegevens moeten opnieuw warden ingevoerd omdat de vereiste informatie niet 
eenvoudig uit de administratie van de TC's is te verkrijgen . Voordat management-informatie 
beschikbaar is moet een groat deel van de gegevensinvoer van de TC warden herhaald . 

3.3 PROBLEEMGEBIEDEN 
De bovengenoemde knelpunten zijn terug te voeren op een tweetal probleemgebieden waaruit de 
knelpunten voortkomen. 

1. Manier van gegevensopslaan 
Bij de huidige manier van werken zijn gegevens wel opgeslagen maar moeilijk voor gebruikerspartijen 
om te zetten naar nuttige informatie. Wileen gebruikerspartij over informatie beschikken dan warden 
de gegevens opnieuw in een informatiesysteem ingebracht. Niet alleen warden nu gegevens 
meerdere malen opgeslagen (redundantie) maar wordt ook de kans op verkeerde data vergroot 
(inconsisten tie). 
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2. Vervoersalternatief voor een klant 
Het NSM-net is opgezet als een vervoersalternatief voor een klant, NS Materieel. De huidige 
procedures zijn hierop afgestemd. De manier van aanmelden van transport en de verwerking hiervan 
is logischerwijs ook afgestemd op goederen van een klant. In de gebruikte informatiesystemen kan 
het onderscheid in ladingen van verschillende klanten dan oak niet warden aangebracht. 

3.4 OPDRACHTFORMULERING 
Uitgaande van de knelpunten en de probleemgebieden is de volgende opdrachtformulering tot stand 
gekomen : 

Ontwerp een model voor de beheersing van goederen in een railnetwerk. 
Gebruik dit model in een plan van aanpak om de beheersing van het huidige 
NSM-net kwalitatief op een hoger niveau te brengen. De goederen dienen op 
palletniveau te kunnen worden geregistreerd. 

Bij de opdrachtformulering hoort de volgende afbakening. 

Uiteindelijk wil RDN een door-to-door concept aanbieden aan haar klanten. De mogelijkheid 
bestaat om pallets te groeperen tot boxen . Tijdens het vervoer over het railnetwerk wordt de inhoud 
van de box niet gewijzigd. Bij een bran-RT krijgt de box een bestemming waarbij de inhoud van de 
box bij de klant of bij de RT bekend is. Dit is voor het vervoer over het railnetwerk niet van belang. De 
box wordt naar de eind-RT vervoerd en daar wordt de box naar een klant vervoerd of valt uiteen in 
pallets voor verschillende klanten. Dit afstudeeronderzoek houdt zich uitsluitend bezig met het 
vervoer in het netwerk en dus met het vervoer van boxen. 

Op dit moment zijn er nag geen boxen beschikbaar. Toch is het voor RDN noodzakelijk om ervaring 
op te doen met het registreren van lading op laadeenheid-niveau. Er wordt voor gekozen om pallets 
als zendeenheid te volgen aangezien de inhoud hiervan niet wordt veranderd. De pallets van nu 
warden gezien als de boxen in het toekomstig concept! 

Bij de huidige manier van werken zijn de TC's volledig afhankelijk van de informatie 
aangeleverd door de NSM-bedrijven. Bij het laden en lossen van de goederen komt er geen personeel 
van NS Cargo te pas. Laden en lossen vindt plaats bij de vestiging van NS-Materieel. De wagons 
warden aan- en afgekoppeld door verschillende rangeerdiensten, afhankelijk van de regio waar dit 
plaatsvi ndt. 
Alleen in Utrecht, waar overslag plaatsvindt, is het proces duidelijk in handen van NS Cargo. Niet alle 
goederen komen echter in Utrecht of warden in Utrecht overgeslagen. Hier komt nag bij dat 
informatie die voor RDN van belang is, voor NSM niet altijd aantoonbaar nut heeft om te registreren. 
Bij de uitvoering van de opdracht warden in het begin, de gegevens aangeleverd door de NSM
bedrijven, als een niet te beinvloeden variabele beschouwd. Hier wordt in hoofdstuk 5 (stappenplan 
trekkersmodel) nag op teruggekomen. 

Aangezien het proces op de rails aan een strak tijdschema is verbonden legt dit randvoor
waarden op aan de procedures. Deze werkwijzen (daadwerkelijke laad/los- en transportactiviteiten) 
warden in dit onderzoek als constant verondersteld. 
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3.5 PLAN VAN AANPAK 
Om de knelpunten op te lossen is het volgende plan van aanpak gevolgd . 

1. Beschrijving van de processen bij de NSM-bedrijven en op Utge 
In hoofdstuk 2 zijn zowel de operationele als de administratieve activiteiten beschreven . Deze 
beschrijving dienen voor een heldere beeldvorming over de huidige werkwijzen van de verschillende 
partijen betrokken bij het NSM-distributienet. 

2. Opstellen model voor de beheersing van een railnetwerk 
In deze stap wordt de zogenaamde "soW-situatie geschetst. Voordat veranderingen kunnen warden 
voorgesteld om tot verbetering van het NSM-net te komen, moet eerst een algemeen model warden 
opgesteld voor de beheersing van een railnetwerk. Dit gebeurt in hoofdstuk 4. 

3 . Voorstellen veranderingen huidige werkwijzen 
Aan de hand van het model in hoofdstuk 4 warden in hoofdstuk 5 de eventuele verbeteringen 
bepaald, die dienen te warden ingevoerd om tot een beheersing te komen volgens het opgestelde 
model. Binnen deze verbeteringen wordt aangegeven in welke volgorde de verbeteringen dienen te 
warden ingevoerd . 

4. lnvoeren veranderingen 
De voorgestelde verbeteringen warden in een stappenplan uiteengezet. De eerste stap in het 
veranderingsproces wordt gedetailleerder uitgewerkt en voor de opvolgende stappen warden enkele 
algemene tips gegeven. De eerste stap resulteert in een betere ondersteuning van de administratieve 
processen door de bouw van een toepassing 

5. Geven van conclusies en aanbevelingen 
Uiteindelijk zullen de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit afstudeeronderzoek warden 
gegeven alsmede suggesties voor verder onderzoek. 
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HOOFDSTUK 4 

BEHEERSING VAN EEN RAILNETWERK 

4.1 AFBAKENING 
Bij een intermodaal netwerk zullen goederen slechts een gedeelte van hun transport over het spoor 
afleggen. Het vertrek en/of eindpunt van de goederen is vaak geografisch verwijderd van de RT. Een 
klant, die goederen te vervoeren heeft, zal niet ge·interesseerd zijn in alleen een beheerst railnetwerk. 
Voor de klant is het alleen interessant wanneer zijn goederen klaar moeten staan en wanneer deze 
aankomen op de plaats van bestemming . In dat licht zou beheersing van een railnetwerk dus van 
weinig belang zijn . De beheersing zal echter op verschillende niveaus plaatsvinden waarbij een niveau 
verantwoordelijk is voor de beheersing op het railgedeelte. In combinatie met beheersing door andere 
niveaus, die oak in dit hoofdstuk aan bod komen, ontstaat zo een volledig beheerste intermodale 
keten . De nadruk van dit onderzoek zal echter liggen op het moment van aanleveren op de bran-RT 
tot het moment van vertrek van de eind-RT. Voor de uiteenzetting van de organisatie random de 
beheersing van een railnetwerk wordt gekozen voor een beschrijving volgens Blumenthal 
[Bemelmans, 1991 I, die een systeemgeorienteerde invalshoek kiest. 1 

4.2 HIERARCHIE IN BEHEERSING VAN EEN RAILNETWERK 
Analoog aan Blumenthal wordt de beheersing hierarchisch opgebouwd (figuur 4.1 ). Elk van de drie 
beslissingscentra heeft een verschillend pakket van verantwoordelijkheden . De beheerscentra zijn 
ieder verantwoordelijk voor een gedeelte van het primaire transformatieproces. Hier gaat het om de 
behandeling van de box op de RT. Het bestuurscentrum bestuurt en bewaakt de belangrijkste 
activiteiten van de box op alle RT's. Het besturingscentrum coordineert namelijk de beheerscentra en 
bewaakt de treintransporten ten opzichte van de dienstregelingen. De coordinerende taak van het 
bestuurscentrum is noodzakelijk aangezien de beheerscentra niet autonoom functioneren maar 
elkaar beinvloeden. Hier wordt in 4.6 uitgebreid op teruggekomen. Boven het besturingscentrum 
staat het beleidscentrum dat belast is met algemene managementactiviteiten . Hieronder warden voor 
de drie soorten beslissingscentra de taken uitvoeriger weergegeven. 

Het beleidscentrum bestuurt in de breedste zin. De contacten met spoorwegen, subcontractors en 
dergelijke warden onderhouden. Deze relaties zijn niet op operationeel niveau rnaar op strategisch of 
tactisch niveau . Zander volledig te kunnen zijn kan een aantal functies warden aangegeven, dat zeker 
aanwezig dient te zijn. Een belangrijke taak is het omzetten van het treinconcept in daadwerkelijke 
dienstregelingen. Bij een uitbreiding van het netwerk zullen door deze 'Productieplanning' de nodige 
organisatorische maatregelen warden genomen. Het afsluiten van contracten met klanten en subcon
tractors valt oak onder de verantwoordelijkheid van de 'Verkoop'-groep van het beleidscentrum. 
Tevens verzorgt het beleidscentrum de algemene management-taken, die kunnen resulteren in 
stuurmaatregelen voor bestuurs- of beheerscentra . In de huidige situatie wordt het beleidscentrum 
vertegenwoordigd door de afdeling RDN . 

1 1 Zie bijlage 1 O: 'Besc hrijving organisatie volgens Blumenthal' 
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Acties 

lnformatiesysteem 

lnteme 
Waarnemingen 

Primair transformatiesysteem 

Figuur 4 .1 Het besturingssysteem 

Beheersing van een ra,lnetwerk 

Voor het bestuurscentrum zijn twee hoofdtaken te onderscheiden, namelijk coordinatie van de 

beheerscentra en transportbewaking . Transportbewaking houdt in dat de dienstregelingen, zoals 

ingelegd voor het openbaar transportnetwerk, warden nageleefd . Hiertoe beheren zij de treinbewe

gingen op de hoofdbanen tussen de RT's. Bij problemen of calamiteiten bij het railtransport is het 

bestuurscentrum het centrale aanspreekpunt. 

Door het coordineren van en eventueel ingrijpen in de planning van de transporten, opgesteld door 

de beheerscentra (RT's) , probeert het bestuurscentrum een goede trein- en terminalbezetting te 

bewerkstelligen. Tevens geeft het bestuurscentrum aan de RT's door wat zij aan binnenkomende en 

uitgaande treinen kunnen verwachten en waarmee de beheerscentra een laad- en losplan kunnen 

maken . Het TPBC vervult bij het NSM-net de functie van bestuurscentrum. De verkeersleiding (VL) is 

een apart bestuurscentrum voor de hoofdtaak transportbewaking. De VL houdt zich niet specifiek 

met de RDN-treinen bezig maar met alle treinen op de hoofdbanen . De VL wordt verder buiten 

beschouwing gelaten al is een goed contact tussen TPBC en VL van essentieel belang voor een goed 

procesverloop. 

Het beheerscentrum stuurt de collectie en de distributie aan waarbij de aankomst- en vertrektijden 

van de treinen, gesteld door het bestuurscentrum, de randvoorwaarden zijn . De aansturing van de 

collectie en distributie wordt buiten beschouwing gelaten . Door het beheerscentrum warden tevens 

alle bewegingen op de RT geregistreerd en aangestuurd . Dit zijn dus zowel de aankomsten en 

vertrekken van de boxen maar oak de interne bewegingen . Afhankelijk van het soort RT zal de 

beheersing op de RT complexer zijn. De informatie afkomstig van elk beheerscentrum naar het 

bestuurscentrum is in grate lijnen hetzelfde. Hier spelen vier overdrachtsmomenten een belangrijke 

rol. Door beheersing van deze momenten heeft het bestuurscentrum de beschikking over informatie 

die zowel gebruikt kan warden voor het volgen van laadeenheden, facturering en management 

informatie. Deze overdrachtsmomenten komen uitvoerig aan bod in paragraaf 4.3 . 

Op dit moment doen de NSM-bedrijven dienst als RT. Het hoofd-magazijn stuurt het laden en lossen 

van de wagons voor het NSM-net aan . Bij werkelijke RT's zullen deze activiteiten door een nieuw te 

vormen centrum warden afgehandeld . Voor dit centrum wordt, analoog aan het bestaande TPBC, 

voor de naam RTBC (RailterminalBeheersCentrum) gekozen. 

Bij de geschetste verantwoordelijkheden is aangegeven dat het TPBC zorg draagt voor informatie over 

welke goederen door de RTBC moeten warden verstuurd . De daadwerkelijke toewijzing van de 

goederen op een bepaalde trein is een interactief proces tussen meerdere niveaus. Dit wordt verder 

uitgewerkt in 4.6. 
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4.3 DEELPROCESSEN IN EEN RAILNETWERK 

Zoals ook in de figuur van Blumenthal te zien is, warden op het primaire transformatiesysteem2 (het 
primaire proces) acties uitgevoerd om dit proces te sturen (figuur 4.2) . Dit proces zelf zorgt weer voor 
allerlei gegevens, die van belang zijn voor de verschillende centra. Aangezien niet elke activiteit in het 
primaire proces op dezelfde manier wordt aangestuurd en ook de activiteiten verschillende gegevens 
aanleveren wordt dit proces opgedeeld . 

Besturingssysteem 

Acties 

lnformatiesysteem 

lnteme 
Waarnemingen 

Figuur 4 .2 Het primaire transformatieproces 

In het uiteindelijke RDN-net zullen veel verschillende stromen over de rails te onderkennen ZIJn . 
Sommige goederen zullen slechts over een klein traject meependelen, andere bereiken hun 
bestemming over meerdere deeltrajecten met overslag op enkele transit-Rrs. Het is onmogelijk en 
onwenselijk om voor elke combinatie een aparte beheersing op te zetten . In de loop van een box kan 
echter een aantal deelprocessen warden onderscheiden die voortdurend terugkomen . Een deelproces 
is hier te definieren als een combinatie van operationele en administratieve activiteiten . Door voor elke 
box een combinatie van deze deelprocessen aan te sturen kan elke box in het RDN-net warden 
gestuurd en gevolgd . Niet alleen kunnen verbeteringen warden aangedragen voor de huidige 
deelprocessen maar tevens kan warden aangegeven wel ke deelprocessen nadere inrichting verd ienen 
om tot openstelling van het NSM-net te komen . Zo kan een goede basis warden gevormd om een 
opengesteld NSM-net al s uitgangspunt voor verdere uitbouwing naar het RDN-net te laten dienen . 

De acht deelprocessen, waarin het primaire transformatiesysteem kan warden onderverdeeld, zijn: 
(De deelprocessen warden vanaf nu tussen vierkante haakjes weergegeven). 
1. [Rompnet-in] 
2. [Rompnet-uit] 
3. [Trein-in] 
4 . [Trein -uit] 
5. [Stack-in] 
6. [Stack-uit] 
7. [Perron-in] 
8. [Perron -uit) 

Onderstaande figuur 4.3 geeft de deelprocessen op een RT weer. 

2 In de besc hriJving van het prima ire proces wo rdt de klant genoemd als de pa rtiJ die de box aanlevert en ophaalt bij de RT. In 
een intermodaal concept zal ook door een vervoerder de co llectie en distributie van respectievelijk de verzender en ontvanger 
kunnen warden uitgevoerd . Omdat co llectie en dist ri butie buiten dit onderzoek vallen wordt nu uitgegaan van de klant, die 
zelf het voo r- en natranspo rt verzo rgt. 
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Figuur 4.3 Deelprocessen op een RT 

Voor de daadwerkelijke invulling van deze deelprocessen zijn nag veel vrijheidsgraden over. Zo kan 
bijvoorbeeld registratie over plaatsing van een box op de trein op veel manieren plaatsvinden; van het 
invullen van een lijstje tot het volledig automatisch detecteren van de beweging . Dit is voor het 
denkbeeld niet van belang. 

1. [Rompnet-in] 
Onder het rompnet wordt het totale railnetwerk met RT's verstaan. De klant levert de box aan bij de 
RT en deze komt onder het beheer van de RT terecht. Voor de desbetreffende box is de RT een bran
RT. Bij aankomst van de box dient bekend te zijn waar de box naar toe moet. Na een fysieke check zal 
het vaak zo zijn dat de box naar een tijdelijke opslagruimte gaat. De mogelijkheid bestaat oak dat de 
box direct naar het vertrekperron wordt gebracht omdat de trein op het punt staat te vertrekken . Om 
zeker te zijn dat de box direct de trein op moet, moet on-line informatie uit het planningsysteem 
beschikbaar zijn voor elke box. Mede gelet op de consequenties voor de RT lijkt het realistischer om 
een bepaald tijdvenster te hebben waarin de box op de RT moet arriveren. 

2. [Rompnet-uit] 
Dit deelproces is het einde van het fysieke transport van de box binnen het rompnet. De box is op de 
eind-RT aanwezig en wordt aan de klant overgedragen. De klant meldt zich voor zijn box (wel of niet 
als reactie op een signaal van de RT). De box, afkomstig uit een stackruimte of van het perron, wordt 
op de vrachtwagen geplaatst. (In het uiteindelijke concept zal RDN oak de collectie en de distributie 
verzorgen en is de RT verantwoordelijk voor de box tot bij de ontvanger) . 

3. [Trein-in] 
Bij dit deelproces wordt de box van het perron op de trein gezet. Bij het registreren van de plaatsing 
dient bekend te zijn welke box op welke trein en op welke wagon is geplaatst. Het koppelen van de 
box aan een plaats op een wagon gebeurt om twee redenen . Ten eerste dient bij het TPBC bekend te 
zijn wat voor goederen waar op de trein zijn geplaatst. Ten tweede kan de volgende RT met behulp 
van deze informatie een efficiente laad-en losplanning maken . 
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4. [Trein-uit) 

Bij dit deelproces komt de box weer aan op een RT. Er vindt een verschuiving van de verantwoorde

lijkheid over de box plaats, namelijk van het TPBC naar het betreffende RTBC, waarbij het RTBC 

handelt binnen de randvoorwaarden, gesteld door het TPBC. Is de box aangekomen bij de eind-RT 

dan kan de klant warden ingelicht. Hiernaast bestaat de mogelijkheid dat de box weer verder gaat 

met een andere trein en daartoe tijdelijk in een stackruimte wordt geplaatst of direct naar een ander 
perron wordt gebracht. 

5. [Stack-in) 

Bij dit deelproces gaat de box in tijdelijke opslag . Vaak zal het zo zijn dat de box van een aankomst

perronplaats afkomt of door een klant is afgeleverd . Dit deelproces heeft maar een deelproces als 

mogelijk vervolg en dat is [Stack-uit) . Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de transportplanning 
voor de desbetreffende box. 

6. [Stack-uit) 

Bij dit deelproces wordt de box van zijn stackplaats gehaald . Dit kan om verschillende redenen 

gebeuren . Ten eerste kan het zijn dat de klant de box komt ophalen. Ten tweede kan de box klaar 

warden gezet voor vervoer per trein . Het stackplaatsnummer behorende bij de box wordt opgezocht 

en een heftruck verzorgt het transport. De stackplaats komt weer vrij en is beschikbaar voor een 

nieuwe box. Het is van essentieel belang dat de box wordt uitgeboekt van zijn stackplaats, zodat 

geen problemen ontstaan bij plaatsing van een nieuwe box. 

7 . [Perron-in) 

Het deelproces [Perron-in) betekent dat de box op het vertrekperron geplaatst wordt om te warden 

vervoerd op een wagon . De box is door een klant afgeleverd op de RT of is volgens de transportplan

ning uit een stackruimte gehaald . Oak bestaat de mogelijkheid tot cross-docking . De box is 

gearriveerd en op een aankomstperron terecht gekomen waarna de box vervoerd wordt naar een 

vertrekperron om zijn reis voort te zetten. Het perronnummer correspondeert met een vaste plaats in 

de treinsamenstelling van de 24 plaatsen op een trein zodat de boxen zo dicht mogelijk bij hun 

geboekte plaats staan om het aantal bewegingen van de heftrucks bij het laden en lossen minimaal te 

houden . 

8. [Perron -uit) 

[Perron-uit] is het deelproces dat plaats vindt als een box van het aankomstperron vervoerd wordt 
naar een andere plaats. ldealiter, mocht de box nag niet op de eind-RT zijn, is er sprake van cross

docking . De box ondergaat dan zonder tussenopslag het deelproces [Perron-in) en is direct klaar voor 

vertrek. Een andere mogelijkheid is dat de box gedurende korte tijd in opslag gaat voordat er weer 

handelingen met de box plaats vinden . Oak bestaat de mogelijkheid dat de klant al aanwezig is om 

zijn box op te halen en de box van perron direct naar de klant gaat [Rompnet-uit) . 

De deelprocessen [Perron-in) en [Perron-uit] kunnen oak als een variant van [Stack-in) respectievelijk 

[Stack-uit) warden gezien . Het onderscheid is echter om twee redenen gemaakt. 

De mogelijkheid bestaat dat de operationele activiteiten van deze deelprocessen anders 

warden ingevuld, bijvoorbeeld automatische overslag . 

[Stack-in] gaat om langdurige opslag (tot enkele uren) in vergelijking met [Perron-in] waar de 

box klaar staat om te vertrekken met de volgende trein . 

De deelprocessen zijn besproken in de numerieke volgorde. In praktijk ondergaat de box dus een 

combinatie van de 8 deelprocessen. Een voorbeeld mag dit verduidelijken . Een box wordt op een RT 

aangeleverd ([Rompnet-in]) en wordt direct vervoerd naar het perron ([Perron-in]) om daar na 

aankomst van de trein op deze te warden geplaatst ([Trein-in]) Op de volgende RT ([Trein-uit] & 
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[Perron-uit]) gaat de box tijdelijk in een stackruimte ([Stack-in]) . Vervolgens gaat deze met een andere 

trein verder ([Stack-uit], [Perron-in) & [Trein-in]) om twee stations verder ([Trein-uit) & [Perron-uit]) 

direct door de klant te worden opgehaald ([Rompnet-uit]) . 

Relaties tussen de deelprocessen 
Zoals in de beschrijving van sommige deelprocessen reeds ter sprake is gekomen, bestaan er 

volgorderlijke relaties tussen de deelprocessen . Het is niet mogelijk dat de deelprocessen van een box 

willekeurig na elkaar plaatsvinden. Van elk deelproces is aan te geven welk mogelijke deelprocessen 

een vervolg kunnen zijn . Zo ontstaat figuur 4.4. 

Systeemgrens 

Figuur 4 .4 Relaties tussen deelprocessen 

lndien een box wordt verstuurd over het railnetwerk, dan kunnen voor deze box de deelprocessen 

vooraf worden gedefinieerd, die op een bepaald tijdstip moeten worden bereikt om het transport van 

de box succesvol te laten verlopen . 
Tussen de acht deelprocessen, die zich binnen een railnetwerk voordoen, kan een groot onderscheid 

worden gemaakt. Vier van de acht deelprocessen zullen onder direct toezicht vallen van het RTBC. Dit 

zijn [Stack-in), [Stack-uit], [Perron-in) en [Perron -uit) . Op deze deelprocessen heeft het TPBC geen 
invloed . De overige vier deelprocessen vinden ook plaats op de RT's maar de voorwaarden voor deze 

deelprocessen worden opgelegd door het TPBC. Aangezien de precieze invulling van de RT's 

onbekend is en op dit moment bij het NSM-net deze deelprocessen niet spelen, wordt nu verder 

'ingezoomd' op [Rompnet-in), [Rompnet-uit), [Trein-in) en [Trein-uit) . 

Bij de vier laatst genoemde deelprocessen vindt daadwerkelijk overdracht plaats tussen RT en klant of 

RT en trein . Deze zogenaamde overdrachtsmomenten leveren informatie, die kan worden gebruikt 

om op transportniveau te monitoren, om de laadeenheden te volgen , om inzicht in de performance 

van RT's en de bezetting van trajecten te krijgen. Ook vormen de overdrachtsmomenten de basis voor 

facturering. Er worden geen facturen de deur uitgedaan op basis van afspraken maar voor werkelijk 

geleverde prestaties. Deze informatie komt bij de behandeling van het informatiesysteem ter sprake. 

Door het primaire proces op te delen in de overdrachtsmomenten ontstaat figuur 4.5. 

Systeemgrens 
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Figuur 4.5 Relaties tussen overdrachtsmomenten 
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4.4 HET INFORMATIESYSTEEM 
Als laatste deelsysteem wordt het informatiesysteem (IS) besproken (zie figuur 4.6). Het informatiesys
teem is het geheel van methoden en faciliteiten waarmee de organisatie in haar informatiebehoefte 

tracht te voorzien. Er wordt niet ingegaan op de technische kant van het informatiesysteem maar op 
de inhoudelijke kant. De technische eisen aan het IS zijn het gevolg van de eisen aan de inhoud van 

het IS. 

Besturingssysteem 

Acties 
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lnterne 
Waarnemingen 

Primair transformatiesysteem 

Figuur 4 .6 Het informatiesysteem 

Uit de deelprocessen komen veel gegevens naar boven. Door middel van administratieve activiteiten 
warden de gegevens voortvloeiend uit de operationele activiteiten omgezet in informatie. Deze 
informatie helpt de verschillende partijen bij het uitvoeren van hun taken3

. Hierbij geldt dat informatie 

van belang voor het RTBC nag niet direct belang heeft voor het TPBC. Door het RTBC wordt de voor 
het TPBC niet-relevante informatie eruit gefilterd . 

Overige functies IS 
De informatiestromen, die in bijlage 11 aan bod zijn gekomen, warden aangeleverd door het IS van 
het RTBC. Het IS van het TPBC dient de informatie aangegeven door het RTBC te filteren en/of te 
combineren tot Management informatie voor RDN . Tot nu toe heeft het IS alleen betrekking op de 
uitvoering en ondersteuning van de functies boekingen, matching en tracking & tracing van materieel 
en lading. Het IS ten behoeve van het TPBC dient voor een uitgebreider scala aan functies, 
bijvoorbeeld facturatie, financiele administratie, stamgegevens update, bijhouden laadeenheden (op 
corporate level) . Deze functies hebben niet of nauwelijks raakvlak met de beheersing van het 
transport. lnformatiestromen ten behoeve van deze functies zullen daarom niet warden behandeld . 

4.5 ALGEMEEN MODEL VOOR BEHEERSING VAN EEN RAILNETWERK 
Door nu figuur 4.5 te combineren met de aangegeven hierarchie in beheersing volgt een algemeen 
model voor de beheersing van lading over een railnetwerk. Het IS, dat in het model van Blumenthal, 
nog apart zichtbaar is, is hier verweven in de centra zelf. Hier is voor gekozen om zo, ter bevordering 
van de overzichtelijkheid, niet na elke informatiestroom (gestippelde lijn) een IS te plaatsen . De 
informatiestromen warden per deelproces apart getekend om in hoofdstuk vijf de informatiestromen 
apart te kunnen behandelen . De onderste laag is het primair transformatiesysteem. De vakken stellen 
hier niet het gehele deelproces voor maar geven alleen de operationele activiteit weer. De stippellijnen 
tussen de centra geven de informatiestromen als reactie op of als aansturing van deze operationele 

activiteiten . 

3 Zie biJlage 11 : 'lnformatiestromen bij de overdrachtsmomenten' 
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Figuur 4 .8 Algemeen model voor de beheersing van een railnetwerk 

4.6 BEHEERSINGSVRAAGSTUKKEN 
In paragraaf 4.2 zijn drie niveaus geschetst die een rol spelen bij de beheersing van een railnetwerk. 
Beheersing is niet alleen het volgen en kunnen nasporen (het zogenaamde track & trace) van lading . 
Ook zal, zeker bij het uiteindelijke RDN-net, duidelijk moeten zijn wat de verantwoordelijkheden zijn 
van de verschillende centra op het gebied van transportplanning en capaciteitstoewijzing . Verder zal 

bij de beheersing aandacht moeten worden geschonken aan de retourstroom van lege boxen . Als 
laatste wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het opvangen van pieken in de vraag naar 
transport door prioriteiten aan lading mee te geven . 

4.6.1 Planning en capaciteitstoewijzing 
Het gebied van planning van de transporten en capaciteitstoewijzing is van vitaal belang. De 
inrichting hiervan dient RT's een eigen verantwoordelijkheid te geven zodat zij hun stroom zo efficient 
mogelijk kunnen managen. De manier van werken moet echter niet vijftien individuele RT's opleveren 
die niet samenwerken . De regiefunctie en coordinerende taak over de RT's heen van het TPBC dient 
behouden te blijven . Alleen op die manier kan het RDN-net optimaal werken. 
De beslissing hierover dient bij een startend netwerk al genomen te worden aangezien het zeer 
onwenselijk is werkwijzen radicaal te gaan veranderen bij een groeiend netwerk. Voordat de keuzen 
worden verantwoord, worden eerst de begrippen capaciteitstoewijzing en planning gedefinieerd . 

Capaciteitstoewi jzi ng 
Capaciteit heeft te maken met de beschikbare ruimte op een trein . Het RDN-net werkt met vaste 
treinsamenstellingen zodat de treincapaciteit beperkt is. Capaciteitstoewijzing behandelt op wat voor 
manier RT's aanspraak mogen doen op treincapaciteit Moet het mogelijk zijn om capaciteit te 
reserveren? Zo ja, wie doet dit en op wat voor manier? Hoe gaat dit in zijn werk bij problemen en 
calamiteiten? Het rijden met overcapaciteit is een mogelijkheid en zal bij een startend netwerk 
voorkomen. Dit is een dure vorm van flexibiliteit omdat extra kosten worden gemaakt voor 

ongebruikte wagens. Het continu rijden met overcapaciteit is een teken van zwakte waar een 
vergelijking met 'de rivier des voorraads .. ' mogelijk is [Bertrand, Wortmann & Wijngaard, 1990] . 
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Door namelijk met extra capaciteit te rijden kan vaak aan de klant 2ijn eisen warden voldaan terwijl 

hier eigenlijk teveel kosten voor warden gemaakt. De problemen komen dus niet aan het licht door 

met overcapaciteit te rijden. Het is daarom van belang dat wordt onder2ocht of het mogelijk is om 

het systeem 20 in te richten dat het rijden met overcapaciteit nauwelijks nodig is. 

Planning 

Met planning wordt bedoeld het opstellen van een transportplan voor een 2ending of box. Hier gaat 

het om vraagstukken als, wie bepaalt de route van een box? en hoe wordt de2e bepaald? Bij 

voldoende capaciteit 2ullen de meeste 2endingen een min of meer directe route kunnen volgen. Bij 

een netwerk dat tegen haar capaciteit aanloopt (2owel qua trein- of qua RT-be2etting) kan het 

verstandig 2ijn 2endingen via een omweg te sturen en gaan planningsvraagstukken meer en meer een 

rol spelen. Het2elfde geldt bij calamiteiten (bovenleiding stuk, kapotte wissel) waar een omweg een 

betere verbinding kan opleveren dan de directe route. 

Allereerst 2al de capaciteitstoewij2ing warden besproken omdat de geko2en uitwerking hiervoor het 

planningssysteem al voor een groat gedeelte vastlegt. 
Er van uitgaand dat de treincapaciteit op de trajecten beperkt is, 2ijn er drie mogelijkheden om 

toewij2ing van capaciteit te realiseren . 

1. Volledige centrale toewij2ing; 

2. Volledige decentrale toewij2ing; 

3 . Een combinatie van centrale en decentrale toewij2ing. 

Ad 1. 
Een volledige centrale toewij2ing heeft als voordeel dat de capaciteit op de treinen 2eer goed kan 

warden geregeld . Klanten hebben een aanmeldingspunt, die de benodigde capaciteit vastlegt. De2e 

manier van werken levert een aantal nadelen op. Ten eerste is het contact tussen de klant en de lo kale 

RT totaal verloren. Niet alleen 2al de klant dit niet op prijs stellen, oak voor de RT is het een stuk 

moeilijker om de collectie en de distributie goed te co6rdineren . Ten tweede levert een totale centrale 

aansturing bij steeds verdere uitbreiding een log orgaan op dat steeds moeilijker aan specifieke 

klanteneisen kan voldoen . Als derde nadeel kan ge2ien warden dat de RT's echte uitvoerders warden 

terwijl RDN de RT's als bedrijven op 2ich wil benaderen, die op stukken, waar 2ij verantwoordelijk voor 

2ijn, de stromen 20 efficient mogelijk handlen. 

Ad 2 . 
Bij een decentrale toewij2ing nemen klanten contact op met de lokale RT om hun spullen aan te 

melden. Zij maken afspraken met de RT over levertijden en dergelijke. De RT kan een 2eer efficient 

collectie- en distributiesysteem neer2etten. De drie nadelen van centrale aanmelding komen hierbij 

geheel te vervallen . Groot probleem is dat het proces op de RT efficient is tot op het moment dat de 

boxen op de trein warden geplaatst. Het railnetwerk in 2ijn geheel kan bij een hoge be2etting grote 

problemen opleveren . Dit komt voort uit het feit dat de RT's geen kennis hebben over water in het 

netwerk en op overige RT's gebeu rt. led ere RT maakt afspraken met 2ijn toeleverende klanten en er 

ontstaat een waar spel om 2oveel mogelijk contacten te kennen bij andere RT's om je eigen spullen 

met 20 min mogelijk obstakels door het netwerk te krijgen. Dit levert gegarandeerd fricties op, die de 

kwaliteit van het netwerk omlaag brengen . 
Er ontstaan feitelijk 2oveel bedrijven als er RT's 2ijn die allemaal de2elfde capaciteit gebruiken. Het 

probleem oplossen door met overcapaciteit te rijden is een dure en gedeeltelijke oplossing . Vooral 

random hubs 2al namelijk met 2eer veel extra wagons moeten warden gereden om elke RT voldoende 

capaciteit te garanderen . 
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Ad 3. 
Om de problemen, die zowel manier bij 1 en 2 ontstaan, te voorkomen is een gecombineerde 
oplossing nodig, namelijk een decentrale boeking in een centraal systeem. Deze opzet werkt als volgt. 
Een klant heeft lading te vervoeren en meldt dit aan bij de lokale RT. De klant zal hierbij zijn wensen 
meegeven zeals bestemming en uiterlijke levertijd. De RT gaat na of op de trein, waarbij de lading 
met een bepaalde marge op de eind-RT aankomt, nog plaats is. De RT heeft hiertoe toegang tot een 
centraal systeem waar de treinen met wagonplaatsen warden bijgehouden . Is er geen plaats dan 
zoekt hij naar een andere trein of een andere route of herplant andere lading (zie paragraaf 4.6.3). 
De prijs aan de klant zal afhangen van het aantal kilometers op een traject en het aantal keren 
overslag . Gaat de klant akkoord met de prijs en valt de levertijd binnen de eis, dan wordt een 
reservering gemaakt op de desbetreffende trein . De RT kan hier zijn collectie- en distributie op gaan 
afstemmen. Bij een klant, die regelmatig goederen te vervoeren heeft op bepaalde trajecten, kunnen 
vaste plaatsen op vaste tijden warden geboekt. Hier is niet bij elke levering contact nodig tussen RT 
en klant. De klant weet wanneer zijn spullen voor pick-up klaar moeten staan of wanneer hij ze moet 
afgeven op de RT. 

Het centrale systeem kan boekingen overrulen of bepaalde plaatsen op treinen niet beschikbaar 
verklaren bij problemen met een wagon, het dichtslibben van een RT en dergelijke. In het begin lijkt 
het verstandig om bij een transport van A naar B een standaardroute te hebben . Deze voorlopige 
planning wordt aan het centrale systeem gemeld, die de feitelijke boeking doet. Ook de mogelijkheid 
tot overrulen is mogelijk. Door centraal de boeking te doen wordt meer zicht op de werkmethoden 
van de RT's gekregen. Na enige tijd kan aan de RT's toestemming warden verleend om zelf deze 
boeking te doen en krijgen de RT's direct een bevestiging. 

Niet alleen blijft de RT baas over zijn eigen stroom en behoudt contact met de klanten, het 
onverwacht niet mee kunnen van goederen wordt hierdoor in grate mate voorkomen. Verder is de 
afrekening ook eenvoudig. De RT betaalt voor de beslag op de treincapaciteit die hij heeft gelegd en 
krijgt een vergoeding voor elke handeling aan een box (bijvoorbeeld overslag, pick-up, opslag en 
dergelijke). Uit het centrale systeem vloeit voor elke RT welke handelingen hij aan de trein moet 
verrichten . Hoe hoger de frequentie van de treinen des te zwaarder zal het informatiesysteem warden 
belast om aan RT's tijdig door te geven wat hen te wachten staat. Ook bestaat de mogelijkheid om de 
RT's zelf toegang te verlenen tot dit systeem zodat in 'Read-mode' de boekingen van andere RT's 
kunnen warden geraadpleegd. Bij problemen en calamiteiten wordt centraal geregeld als er 
vervanging voor het railgedeelte dient te komen. 

De planning is duidelijk afhankelijk van de omvang van het netwerk (aantal RT's en mogelijke 
verbindingen). Bij een startend netwerk met slechts enkele RT's is de noodzaak van planning niet zo 
hoog . Wordt het netwerk grater met een aantal hubs dan dient het TPBC zich ervan te verzekeren dat 
er geen RT's dichtslibben terwijl andere een lage bezetting kennen . 

Door de boekingsaanvraag verzorgt het RTBC feitelijk al de planning . Vaak zal dit een standaardroute 
zijn . Echter het TPBC verzorgt de planning in het geval van afwijkingen . Zij dient ook de mogelijkheid 
te hebben om de boekingen te overrulen, zodat bij calamiteiten , overbezetting en dergelijke de 
transporten zo warden gestuurd dat de minste hinder wordt ondervonden of dat de problemen het 
snelst warden opgelost. Door het TPBC hier verantwoordelijk voor te stellen warden veel bilaterale 
informatiestromen tussen RTBC's, die nooit het volledige overzicht over het gehele netwerk kunnen 
hebben, voorkomen . 
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Wat betreft planning en capaciteitstoewijzing is het systeem te omschrijven als decentrale planning 
en capaciteitstoewijzing waarbij centraal het totaalbeeld in de gaten wordt gehouden en de 
mogelijkheid tot overrulen bestaat. 
Op het punt van planning is echter nog veel onderzoek te doen. Bij de planning wordt door het TPBC 
aangegeven welke goederen door de RT's op de treinen moeten worden geplaatst. Het onderliggende 
beslissingsmodel, waarmee het TPBC tot deze beslissing komt is volledig buiten beschouwing gelaten 
(zie 7 .3) . 

4.6.2 Beheer van retourstromen 
Vanwege de snelle handeling die nodig is op RT's en de noodzaak tot het tijdelijk stacken van boxen, 
zal een hulpmiddel als een box of container worden gebruikt. Het netwerk zal nooit in evenwicht zijn . 
Hiermee wordt bedoeld dat het aantal boxen dat een RT verlaat ongelijk zal zijn aan het aantal boxen 
dat aankomt op de RT. In sommige gevallen kan dit worden gecompenseerd door een stroom van of 
naar een ander traject. In enkele gevallen zal echter deze verhouding totaal scheef zijn. Aangezien de 
pool boxen beperkt is zal er een retourstroom aan boxen plaatsvinden . Een goed beheer van deze 
pool kan het aantal te huren boxen en daarmee de kosten verlagen. De problematiek bij de 
retourstroom via het spoor is tweeledig : capaciteitsverbruik van een plaats op de trein enerzijds en de 
beschikbare voorraad op hubs anderzijds. 

Er zijn reeds boxen op de markt die inklapbaar zijn, waardoor op een standaard boxplaats vijf lege 
boxen mee kunnen. Hiermee kan het capaciteitsverbruik van lege boxen drastisch afnemen . Er dient 
echter hoe dan ook een overschot aan boxen te zijn . Om snel op RT's boxen ter beschikking te 
hebben lijkt het een logische zet om op de hubs buffers aan te leggen. Hierdoor zijn alle RT's snel te 
bereiken . Afhankelijk van de stromen zal per hub een verschil in grootte van deze buffer ontstaan . 
Wordt het netwerk met een RT uitgebreid dan kan deze verhouding zich weer totaal wijzigen. 

Bij pendeltreinen vanaf hubs naar een uiteinde van het netwerk zal de retourstroom geen probleem 
zijn als met een vaste samenstelling wordt gereden . Er zijn dan altijd voldoende plaatsen beschikbaar. 
Enige randvoorwaarde is dan dat de hub niet zonder voorraad komt. De benodigde voorraad op de 
hubs kan pas worden bepaald nadat gegevens als vertrekfrequentie en beladingsgraad bekend zijn . 

4.6.3 Verschil in prioriteit 
Bij het transporteren van goederen bestaat soms de mogelijkheid om (zoals in de luchtvaart) 
verschillende prioriteiten aan lading mee te geven . Aangezien het TPBC boxbewegingen bijhoudt is 
het zomaar plaatsen van boxen op een trein niet mogelijk. Dit zou op aansluitende RT's problemen 
opleveren omdat zij een andere lading verwachtten . Om bij pieken in de vraag naar vervoer toch aan 
zo veel mogelijk wensen te kunnen voldoen, kan verschil in de prioriteit van lading warden 
meegegeven . Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de mogelijkheid om tijdens het admini
stratieve proces en ti jdens het vervoer prioriteiten te kunnen stellen . 

Prioriteitsverschil tijdens vervoer 
Bij verschil in prioriteit van lading tijdens vervoer bestaat de mogelijkheid dat een box met een lage 
prioriteit bij een RT aankomt terwijl deze RT lading heeft te vervoeren met een hogere prioriteit. De 
box met de lagere prioriteit wordt van de trein afgehaald en de andere box wordt geplaatst. Op de 
volgende trein kan de box met de lage prioriteit weer mee om vervolgens bij de volgende RT het 
verhaal mogelijk herhaald te zien . 
Dit betekent dat een box met een lage prioriteit (en waar dus minder voor is betaald) meer 
handlingskosten met zich mee brengt. Kortom het resultaat op dit soort boxen wordt voor RDN veel 
minder. Daarom dient RDN zich bij boxen in transport niet bezig te houden met prioriteiten, behalve 
bij calamiteiten als grote groepen lading moeten warden hergepland . Hier zou een keuze kunnen zijn 
om het verschil in prioriteit op klantniveau aan te brengen . Bij een normale gang van zaken is er geen 
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verschil tussen de stromen van beide klanten . Beide ladingen hebben een voorgeboekte plaats. Bij een 
calamiteit waar niet aan de eisen van alle klanten voldaan kan warden, gaat dan de lading van 
klanten met hogere prioriteiten voor. 

Prioriteitsverschil tijdens het administratieve proces. 
Tijdens het administratieve proces kan heel goed verschil in pnonteIten worden aangegeven en 
hiermee kan RON pieken in de vraag goed opvangen . Dit werkt als volgt [Rutten, 1995). Een 
verzender betaalt minder voor zijn lading hoe minder tijd-kritisch het transport is. Bijvoorbeeld : de 
verzender betaalt 95% van normaal tarief voor een maximale vertraging van 4 uur of 85% van het 
normale tarief voor een maximale vertraging van 8 uur. (Gaat de box op zijn geplande tijd mee dan 
blijft het normale tarief gelden). Is er een verzender die met grote spoed zijn box wil hebben vervoerd, 
dan kan de lading op het laatste moment nog mee. De verzender betaalt hier dan bijvoorbeeld 120% 
voor. De '95%-box' wordt hergepland met dien verstande dat deze binnen de afgesproken kwaliteits
grenzen blijft. De '120%-box' kan op het laatste moment dat het nog mogelijk is om aan het centrale 
systeem wijzigingen door te geven, geplaatst (of misschien zelfs verwisseld) warden . Door het 
reschedulen van een aantal minder kritische stromen kunnen zo pieken in de vraag warden 
opgevangen . 
Andere manieren om pieken op te vangen, zoals een dal- en spitsurentarief, 24- of 48-uurs levering, 
zijn in combinatie te gebruiken met bovenstaande maatregelen . 
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HOOFDSTUK 5 

VOORSTELLEN TOT VERANDERING 

5.1 ORGANISATIEVERANDERINGEN 
Het veranderen van organisaties, procedures en werkwijzen is een moeilijk proces. De inrichting van 
het veranderingsproces is een belangrijke factor voor het succesvol aanpassen van de organisatie. 
De literatuur kent in de benadering van geleidelijke organisatieveranderingen twee manieren. Deze 
staan bekend als het reizigersmode/ en het trekkersmode/ [Swieringa & Wierdsma, 1990). 

5.1.1 Het reizigersmodel 
Bij het reizigersmodel wordt een zo concreet mogelijke blauwdruk van de gewenste organisatie 
opgesteld. Vervolgens wordt deze blauwdruk ingevoerd en dienen de werknemers overeenkomstig te 
handelen . De consequentie van deze aanpak is dat er een volgtijdelijke scheiding ontstaat tussen het 
reorganiseerproces en het gedragsveranderingsproces, waarbij het reorganiseerproces bepaalt wat de 
gedragsverandering dient in te houden en hoe deze dient te verlopen. Samengevat: eerst wordt 
gedacht, pas daarna gedaan. 

5.1.2 Het trekkersmodel 
Het trekkersmodel gebruikt een andere invalshoek. Het einddoel is hier nog vaag en ook het tijdspad 
waarlangs dit doel bereikt wordt, is nog onduidelijk. Vanuit de huidige situatie is wel duidelijk welke 
richting de organisatie dient op te gaan. Dit betekent dat de eerste stap duidelijk is. De tweede is al 
minder concreet omdat a) het einddoel van stap 1 niet voor 100% duidelijk is en b) het einddoel weer 
iets veranderd kan zijn . Is stap 1 voltooid , dan wordt opnieuw het trekkersmodel toegepast. Het 
einddoel wordt opnieuw gedefinieerd (dit kan nu al concreter) evenals de eerstvolgende stap. In dit 
model vormen gedragsveranderingen en organisatieveranderingen een collectief leerproces, waarbij 
afwisselend wordt gedacht en gedaan, bezonnen en beslist. De nieuwe organisatie is niet de oorzaak 
van een leerproces, zoals in het reizigersmodel, maar de uitkomstervan . 

5.1.3 Keuze model 
Voor het NSM-net houdt het reizigersmodel in dat het uiteindelijke netwerk tot op een gedetailleerd 
niveau wordt beschreven, waarbij dit wordt vertaald naar een inrichting van de deelprocessen. De 
noodzakelijke veranderingen van de deelprocessen warden ingevoerd . Voorwaarden voor gebruik van 
het reizigersmodel zijn dat de doel duidelijk vaststaat tot op een zeer gedetailleerd niveau . Gedurende 
het veranderingstraject verandert dit doel niet meer. 
Voor het NSM-net houdt het trekkersmodel in dat gedurende een stap een of enkele deelprocessen 
warden veranderd . Na zo'n verandering wordt opnieuw bekeken welke deelprocessen nu aan de 
beurt zijn met welke inhoudelijke verandering, rekening houdend met de mogelijk enigszins 
veranderde eindvorm van de organisatie. Dit model is beter te gebruiken in een dynamische 
omgeving waar telkens nieuwe gegevens bekend warden . Voorwaarde hier is dat het einddoel met 
de tijd steeds concreter wordt anders verliest het veranderingstraject in tempo en daarmee in kracht. 

Gekozen wordt om het trekkersmodel toe te passen voor het verbeteringstraject van het NSM-net. De 
ontwikkelingen random het NSM-net zijn in voile gang . De eindvorm is daardoor onduidelijk. Toch is 
welk duidelijk in welke richting er moet warden veranderd . In zo'n geval is het trekkersmodel het 
beste alternatief. 
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5.2 BEHEERSING EN KNELPUNTEN NSM-NET VOLGENS BEHEERSINGSMODEL 
De knelpunten, die in hoofdstuk 2 zijn besproken, hebben ieder een plaats in het model van 

hoofdstuk 4. Door de huidige werkwijzen ook in de vorm te gieten van het model, is snel zichtbaar 
welke stukken warden gemist of niet voldoende zijn ingevuld. In figuur 5.1 is de het primaire 

transformatieproces weergegeven bij het NSM-net. De deelprocessen [Rompnet-in] en [Rompnet-uit] 
zijn met een stippellijn omkaderd omdat deze op dit moment niet plaatsvinden. 

Figuur 5.1 Deelprocessen bij het NSM-net 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen [Trein -uit] bij overslag op Utge en [Trein-u it] bij eind-RT omdat 
de randvoorwaarden aan deze deelprocessen verschillen . Het proces op Utge is tijdkritischer en hier 
kan nog lading warden overgeslagen terwijl bij de eind-RT alle lading voor de betreffende RT is 
bedoeld en op een relatief willekeurig moment kan warden gelost. Bij een opengesteld 

transportnetwerk wordt dit onderscheid niet meer gemaakt omdat goederen op een eind-RT dan ook 
voor meerdere klanten bestemd kunnen zijn . 

De tekortkomingen bij de huidige beheersing warden onderverdeeld in twee groepen, 'noodzakelijk' 
en 'gewenst'. 'Noodzakelijk' houdt in dat zonder verbetering geen openstelling mogelijk is. 'Gewenst' 
betekent dat zonder verbetering openstelling wel mogelijk is maar wellicht problemen kan opleveren . 
Het is tevens denkbaar dat tekortkomingen, die aanvankelijk 'gewenst' waren om te warden opgelost, 
op den duur (bijvoorbeeld bij toename in ladingeenheden) 'noodzakelijk' warden . 

Noodzakelijk 
1. Ladingniveau veranderen 

Op dit moment vindt de aansturing van het netwerk plaats op basis van aantallen pallets en niet op 
basis van individuele pallets. Dit werkt door zowel bij de RTBC als bij het TPBC. Om de processen op 
palletniveau aan te kunnen sturen dient de informatie hierover door het TPBC op palletniveau te 
kunnen warden verwerkt. Dit is op het moment niet het geval. 

2 . Deelprocessen [Rompnet-in] en [Rompnet-uit] toevoegen 

Zoals ook uit figuur 5.1 blijkt is de afhandeling van het aanleveren en afhalen van goederen door 
derden nog niet bekend. Zowel de fysieke afhandeling (welke personen zijn verantwoordelijk, hoe ziet 
Proof of Acceptance eruit en dergelijke) als ook de informatieve afhandeling (hoe vindt controle van 
de afhaler plaats, hoe wordt doorgegeven aan het TPBC dat facturering kan plaatsvinden) dienen 
voor openstelling te zijn geregeld . 

3. Aansturing [Trein-in] bron-RT toevoegen 

Door het TPBC dient te warden aangegeven welke spullen wel en welke nog niet in het netwerk 
dienen te warden verstuurd . Deze aansturing is vooral noodzakelijk als de lading in de treinen de 
maximum capaciteit benadert bij openstelling van het netwerk. 

4 . Terugkoppeling [Trein-uit] eind-RT toevoegen 
Op het moment dat de lading aankomt op zijn eind-RT is een bevestiging hiervan in de vorm van 
uitvoeringsinformatie van wezenlijk belang . Aangezien op palletniveau niet wordt geregistreerd en de 
aantallen niet betrouwbaar zijn, is hier op dit moment geen sprake van. Dit heeft ook weer te maken 
met het feit dat de goederen niet bestemd zijn voor meerdere klanten maar slechts voor de RT. Bij een 
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opengesteld netwerk dient terugkoppeling aanwezig te zijn voor bijvoorbeeld de facturering, die per 
order zal plaatsvinden . Op dit moment is dit niet nodig omdat er slechts een klant is, waarmee een 
vaste jaarprijs is afgesproken. 

Gewenst 
5. Aansturing en terugkoppeling [Trein-uit)/[Trein-in) op transit-RT intensiveren 
Mocht de administratieve systemen van het TPBC en de RTBC kunnen omgaan met informatie op 
palletniveau en hier ook de aansturing op kunnen afstemmen dan kunnen ook de meest tijdkritische 
deelprocessen bij het NSM-net op dit niveau warden aangestuurd . Omdat bij overslag op Utge in 
korte tijd veel gegevens dienen te warden verwerkt, is hier een uitbreiding in ondersteunende 
hardware noodzakelijk. Hier moet worden gedacht aan scanners en een terminal, die in verbinding 
staat met de applicatie van de TC. 
Op dit moment kan de TM plaatsvinden zonder een volledige terugkoppeling van het overslagproces. 
Wanneer het aantal wagons naar een locatie echter toeneemt voldoet de huidige terugkoppeling niet 
meer en zal op basis van het overslagproces pas de uiteindelijke TM kunnen worden opgesteld . 

6. Verwerking van gegevens in het TPBC vereenvoudigen 
De verwerking van de gegevens door het TPBC vergt veel tijd van de TC's. Vooral bij de invoer van 
gegevens maar ook bij het opstellen van TM-en komt dit knelpunt naar boven. Dit knelpunt wordt bij 
registratie op palletniveau groter omdat het aantal in te voeren gegevens stijgt. 

7. Opstellen van management-informatie (Ml) vereenvoudigen 
De manier waarop deze gegevens tot stand gekomen is, zoals in hoofdstuk 3 reeds genoemd, nog 
voor verbetering vatbaar. Net als bij het vorige knelpunt zal dit knelpunt ook meer betekenis krijgen 
bij een registratie op palletniveau . Het totaal aan te verwerken gegevens zal hier ook beduidend 
toenemen . 

5.3 GEKOZEN VERBETERINGEN 
Zoals in paragraaf 5.1 wordt vermeld, wordt bij het veranderen van werkwijzen gekozen voor een 
stapsgewijze benadering. Elke stap kent haar eigen veranderingstraject. Gekozen wordt voor een 
stapsgewijze benadering waar in elke stap de procedures random een aantal gekozen deelprocessen 
worden verbeterd .. 
Welke veranderingen als eerste dienen plaats te vinden, is gebaseerd op een aantal criteria. Het 
'noodzakelijk' zijn van een verbetering betekent niet dat deze verbetering ook als eerste dient te 
worden ingevoerd . Zo is bijvoorbeeld de inrichting van de deelprocessen [Rompnet-in) en [Rompnet
uit) noodzakelijk voor openstelling. Een groot deel van de precieze inrichting zal afhangen van de 
vervoerde hoeveelheden, eisen van de klant op dat moment. Daarom is deze verbetering achteraan in 
het traject geplaatst. De criteria, waarmee de volgorde van de veranderingen is bepaald zijn [Kempen 
& Keizer, 1992): 

Kleine veranderingen met duidelijk resultaat eerst 
'Stabiele' veranderingen eerst, dat wil zeggen wijzigingen in deelprocessen bewerkstelligen die 
voorlopig niet meer veranderen . 

Hieronder worden de stappen beschreven die dienen te leiden tot een opengesteld netwerk. de 
stappen zijn deel van een trekkersmodel, daarom wordt stap een nog gedetailleerder uitgewerkt. De 
opvolgende stappen zullen voor uitvoering opnieuw moeten worden gedefinieerd en kunnen op dit 
moment niet anders dan globaal worden beschreven. 

Veranderingsstap een 
In deze stap worden vooral de administratieve processen, alsmede systemen hierachter veranderd . Dit 
zijn de verbeteringen 1, 6 en 7. De huidige administratieve stappen word en opgezet om het vol gen 
van pallets mogelijk te maken en het weergeven van de transportprestaties minder arbeidsintensief te 
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maken. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een te ontwerpen toepassing. Op de precieze functies 
van de toepassing wordt ingegaan in hoofdstuk zes. Als de administratieve processen zijn ingericht 
en de werkbaarheid is getest kan overgegaan warden naar stap twee. 

Veranderingsstap twee 
In deze stap warden verbeteringen 3 en 4 verwezenlijkt en krijgt het NSM-net haar eerste fysieke 
'upgrade' . Bij de belading van de wagons wordt verwacht dater meer informatie wordt doorgegeven 
aan de TC's. ldentificatie op palletniveau wordt geintroduceerd en dient door de NSM-bedrijven te 
warden gehanteerd. Voordeel voor de NSM-bedrijven is de zekerheid over transportprestaties. Om de 
werkelijke transportprestatie te kunnen meten wordt een terugmelding aan het einde van de keten 
verwacht. Door deze uitvoeringsinformatie te vergelijken wordt duidelijk wat de kwaliteit is van het 
NSM-net. Afhankelijk van de vervoerde aantallen kan de informatieoverdracht tussen deelprocessen 
veranderen, dat wil zeggen meer taken warden overgenomen door programma's, warden 
formulieren anders verstuurd en dergelijke. 
Wordt de wagonruimte van het NSM-net bijna volledig gebruikt, dan dient door het TPBC te warden 
aangegeven welke lading kan warden vervoerd. Wordt alleen voor de NSM-bedrijven vervoerd dan is 
deze aansturing van [Trein-in] waarschijnlijk nag niet noodzakelijk. 

Veranderingsstap drie 
In deze stap wordt oak het tijdkritische proces op Utge onder handen genomen (verbetering 5). 
Terugmelding van de geleverde prestatie levert een extra controle op een belangrijk punt. Door deze 
controle uit te voeren kan een zeer nauwkeurige terugmelding aan de NSM-bedrijven warden ver
stuurd . Deze uitbreiding in informatiestromen zal waarschijnlijk vragen om uitbreiding in ondersteu
nende apparatuur gedurende uitvoering van de operationele processen. 
Vanaf dit punt is het NSM-net kwalitatief van zo'n niveau dat werkelijke openstelling kan 
plaatsvi nden . 

Veranderingsstap vier 
Bij daadwerkelijke openstelling zal een inrichting moeten warden gemaakt voor de deelprocessen 
[Rompnet-in) en [Rompnet-uit) (verbetering 2) . Omdat het volume toeneemt zal dit direct hogere 
eisen stellen aan de registratie bij de NSM-bedrijven. Macht de overslag op Utge nag geen 
additionele ondersteunende apparatuur ter beschikking hebben dan is dit oak inbegrepen in stap 
vier. Oak aanpassingen in de administratieve stroom dienen plaats te vinden , zoals het onderscheid 
maken naar verschillende klanten . 

5.4 KEUZE VOOR BOUWEN TOEPASSING 
Veranderingstap een kenmerkt zich door de wijziging in de administratieve processen bij het TPBC. 
Niet alleen zijn hier veel efficiency voordelen te behalen . Tevens is het voor sturing op palletniveau 
noodzakelijk dat in de verschillende lagen dezelfde volgeenheid wordt gebruikt. Het TPBC dient de 
pallets indiv_i dueel te kunnen registreren voordat operationele uitvoerders op dit niveau kunnen 
warden aangestuurd . Daarom is gekozen voor het aanpassen van de werkwijzen bij het TPBC. 

Het veranderen van dagelijkse werkwijzen is een moeizaam proces. Veranderingen warden beter door 
de organisatie gedragen als het voordelen biedt voor alle partijen die met de verandering te maken 
krijgt. De voorstellen , zoals aangedragen in de vorige paragraaf, stellen een intensievere beheersing 
voor. Dit zou indien dezelfde tools warden gebruikt een nog zwaardere administratieve taak 
inhouden voor de TC terwijl de TC primaire taak is het aansturen van het transport en het ingrijpen bij 
problemen of calamiteiten. De verandering zullen daarom alleen een voedingsbodem vinden als deze 
verzwaring niet plaatsvindt. Dit kan alleen door de TC meer of betere tools tot zijn beschikking te 
geven . De wijzigingen in de werkmethoden zullen daarom warden geinitieerd en begeleid door een 
nieuwe tool, een toepassing, die de TC helpt bij zijn administratieve taken . 

30 



~.., NS Cargo Ontwerp van de toepassing 

HOOFDSTUK 6 

ONTWERP VAN DE TOEPASSING 

6.1 DOEL EN AFBAKENING TOEPASSING 
Het ontwerp van de toepassing volgt een aantal stappen [Viescas, 1996). Het doel van de toepassing 
is de knelpunten van hoofdstuk 3.2 aan te pakken en daarmee de eerste stap te zetten in het 
trekkersmodel richting een opengesteld NSM-net. In paragraaf 3.2 is gewezen op drie verschillende 
knelpunten . Het doel van de toepassing wordt hiermee dus drieledig. 

1. De afdeling RDN wenst in de toekomst een openbaar transportnetwerk te beheren (zie 
hoofdstuk 2, RDN-net) . Klanten, die goederen met dit transportnetwerk willen vervoeren, zullen 
hogere eisen stellen aan de goederenstroombeheersing dan NSM op dit moment doet. Aangezien 
een intensievere beheersing van de goederenstroom niet zonder tools kan gebeuren, zullen op IT
gebied grote veranderingen moeten plaatsvinden . Deze veranderingen staan al echter geruime tijd op 
het spel. De toepassing dient de TC's te laten merken dat, hoewel de toepassing niet het uiteindelijke 
systeem zal zijn, er nu daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden . 

De toepassing kan individuele pallets registreren en daarmee bijdragen aan een kwalitatief hoger 
niveau . De toepassing dient te worden gebru ikt om op kleine schaal testen te draaien met het volgen 
van pallets (een mogelijke tussenstap kan het volgen van een zending (aantal pallets met gelijke 
herkomst en bestemming) zijn . Zo krijgt de organisatie meer ervaring met deze intensievere 
beheersing. Deze ervaring is voor RDN noodzakelijk ten behoeve van de inrichting van het vervolg IT
traject. 

2. Het administratieve werk van de TC's bevat veel activiteiten die door een meer gestructureerde 
manier van gegevens opslaan niet meer nodig zijn of eenvoudiger uit te voeren zijn. De toepassing 
moet in deze gestructureerde manier van opslaan voorzien en de activiteiten dus grotendeels 
vervangen . 

3. Oak bij de activiteiten van de administratief medewerkster komen dezelfde soort problemen 
terug. Ten behoeve van management-informatie wordt een groat deel van de gegevens opnieuw 
ingevoerd . Oak deze activiteiten kunnen vervallen als de gegevens gestructureerder warden 
opgeslagen . De toepassing dient in een groat deel van de management-informatie te voorzien zonder 
herhaalde invoer van gegevens. 

Het dient te warden opgemerkt dat het tweede en derde doel vooral betrekking hebben op de 
efficiency waarmee handelingen warden uitgevoerd. Het eerste doel daarentegen heeft effect op de 
kwaliteit van de beheersing van het netwerk en daarmee op de effectiviteit. 

Afbakening 
Binnen de toepassing wordt het mogelijk individuele pallets te registreren. Wordt de toepassing 
gebruikt voor de beheersing van elke individuele pallet dan impliceert dit voor de TC zeer veel 
handelingen om de palletgegevens in te voeren . Door extra apparatuur te plaatsen bij de NSM
bedrijven kan dit arbeidsintensieve invoervverk warden voorkomen. Apparatuur aanschaffen betekent 
een veranderende werkwijze voor de NSM-bedrijven. Afhankelijk van de kwaliteit van de toepassing 
en de ervaringen van de gebruikers kan warden besloten het pakket voor de gehele goederenstroom 
te gebruiken . Dit besluit dient te warden genomen door RDN, NS Materieel en het softwarehuis dat 
RDN begeleidt in haar IT-traject. 
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6.2 GEBRUIKERSGROEPEN EN TAKEN 
6.2.1 Gebruikersgroepen 
De gegevens, die door de toepassing warden gebruikt, dienen ter ondersteuning of uitvoering van de 
taken van meerdere gebruikers. Elke partij heeft specifieke wensen ten aanzien van de opgeslagen 
gegevens. De gebruikersgroepen zijn: 

Transportcontrollers 
Administratie RDN 

In latere stappen kunnen hier ook het overslagpersoneel van Utge en de magazijnmedewerkers van 
de NSM-bedrijven bij komen . Deze kunnen met een on-line verbinding warden aangestuurd en 
verzorgen ook zo de terugkoppeling. 

Uitgaande van de huidige werkwijze en de op handen zijnde veranderingen kunnen de taken warden 
omschreven, die door bovenstaande gebruikersgroepen met de toepassing mogelijk moeten zijn . De 
taken zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk lnvoer en Uitvoer. De laatste kan zowel Uitvoer 
op het scherm als op formulieren en rapporten bevatten. 

6.2.2 lnvoertaken 
1. Registreren van klanten 
Van klanten, die zich aanmelden om hun goederen te laten transporteren, dienen basisgegevens te 
warden genoteerd . Deze gegevens zijn onafhankelijk van de transporten . Bijvoorbeeld klantnummer, 
contactpersoon, factuuradres. 

2 . Basisgegevens railterminals (NSM-bedrijven) vastleggen 
Van de NSM-bedrijven warden ook basisgegevens vastgelegd die door de transportcontrollers (TC) 
warden gebruikt in de dagelijkse aansturing van het transport. Bijvoorbeeld contactpersoon, 
faxnummer. 

3 . Stamgegevens wagons vastleggen 
Van elke RDN-wagon warden stamgegevens vastgelegd. Deze gegevens zijn onafhankelijk van de 
inhoud van de wagon of het traject waarop de wagon is geboekt. Bijvoorbeeld ledig gewicht, aantal 
assen, revisiedatum en status wagon. Met behulp van de status kan de transportcontroller beslissen 
of en hoe een wagon in te zetten is. 

4 . Boeken van wagons op trajecten 
Aan de hand van de VM-en van de NSM-bedrijven warden wagons geboekt op trajecten . Een 
boeking van een wagon vindt plaats van een NSM-bedrijf waar de wagon vertrekt tot het volgende 
NSM-bedrijf waar de wagon geladen of gelost kan warden. De wagon, die 's ochtends van Mt naar 
Tb rijdt en 's middags de omgekeerde route, wordt dus tweemaal geboekt. 

5. Boeken van (individuele) pallets op trajecten . 
Het boeken van pallets gebeurt in principe op dezelfde wijze als wagons. Een pallet krijgt een bran-RT 
en een leind-RT aangewezen waarbij een keuze wordt gemaakt uit de NSM-bedrijven. Of er overslag 
op Utge aan te pas komt wordt nagegaan aan de hand van de wagons waaraan de pallets warden 
gekoppeld . Zoals eerder besproken kan in een overgangsstadium ook een zending op deze manier 
warden geboekt. Deze mogelijkheid wordt door de toepassing ondersteund . 
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6. Boeken van draai- en wielstellen 
Het boeken van transporten van draai- en wielstellen is niet het uitgangspunt om de toepassing te 
gaan ontwerpen . Om de kans op een succesvolle implementatie 20 groat mogelijk te maken warden 
de2e transporten wel meegenomen, omdat dan een 20 groat mogelijk deel van de werkzaamheden 
van de TC's wordt afgedekt. De draai- of wielstelcode (een uniek nummer) wordt gekoppeld aan het 
boekingsnummer van de wagon. 

7 . Boeken van een extra prestatie 
Een extra prestatie is het vervoer van wagons tussen plaatsen waar geen NSM-bedrijven 2ijn gevestigd 
of het vervoer tussen NSM-bedrijven van extra wagons. Onder extra prestaties valt ook het vervoer 
van remblokken van en naar de leverancier van de2e remblokken. 

8. lnvoeren van wij2igingen in samenstelling uitgaande treinen 
lndien het aantal wagons met de2elfde bestemming steeds meer toeneemt dan dienen de TC's te 
wachten op de terugmelding totdat het resultaat van het rangeerproces duidelijk is, 2odat 
wij2igingen in de opgestelde samenstelling van uitgaande treinen nog 2ijn in te voeren. De2e taak 
hoeft in het begin niet aanwe2ig te 2ijn maar belangrijk is dat de op2et van de gegevensonderwerpen 
met de2e wij2igingen om kan gaan. 
Een andere mogelijkheid kan 2ijn om de samenstelling van de uitgaande treinen volledig te bepalen 
door het rangeer- en overslagproces. Op die manier kunnen de ontvangende NSM-bedrijven volledig 
afgaan op de informatie die hen wordt aangereikt door de TC. Vanwege het tijdkritische proces op 
Utge 2al ondersteunende apparatuur nood2akelijk 2ijn om de2e invoer op tijd gereed te krijgen. 

6.2.3 Uitvoertaken 
9. Een terugmelding opstellen 
De toepassing moet TM-en kunnen genereren naar de NSM-bedrijven die aangeeft wat 2ij kunnen 
verwachten . Voor de NSM-bedrijven Amsterdam en Tilburg 2ijn dit twee voormeldingsformulieren 
omdat op de2e locaties 's ochtends al wagons warden achtergelaten . 

10. Een lijst met binnenkomende treinen opstellen 
Voor het overslagpunt, Utge, wordt de samenstelling van de binnenkomende treinen opgesteld . 
Samen met de lijst met uitgaande treinen kan de rangeerdienstleider 2ich een beeld vormen van de 
meest efficiente rangeerwij2e. 

11. Een lijst met de (waarschijnlijke) uitgaande treinen opstellen 
Voor het overslagpunt Utge, wordt de (waarschijnlijke) samenstelling van de uitgaande treinen 
opgesteld . Het gaat om de waarschijnlijke samenstelling omdat naar sommige locaties meerdere 
wagons vertrekken. In welke van de2e wagons de pallets warden geplaatst is vooraf niet aan te 
geven . 

12 . Extra informatie tijdens gebruik aanleveren 
Tijdens het invoeren van gegevens 2al de TC extra informatie tot 2ijn beschikking willen hebben om 
hem bijvoorbeeld te ondersteunen in de keu2e voor een bepaalde wagon of om snel een klant of 
NSM-bedrijf te raadplegen. Het moet daarom voor de TC mogelijk 2ijn om tijdens gebruik informatie 
over andere onderwerpen op te roepen. 

13. Rapporten maken over de geleverde transportprestaties 
De toepassing dient ook te voor2ien in aanlevering van management informatie. Hiertoe worden 
rapporten opgesteld met kerncijfers over de verrichte transporten in een bepaalde periode. De 
volgende kerncijfers 2ijn nodig: 
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Aantallen wagons van terminal x naar terminal y 
Totaal aantallen wagons (uitgesplitst naar soort) 
Aantallen pallets van terminal x naar terminal y 
Totaal aantallen pallets 
Totaal aantallen pallets op Utge 
Aantal pallets overgeslagen op Utge 
Vervoerde draaistellen/ wielstellen 
Extra prestaties 

6.3 ONDERWERPEN 

Ontwerp van de toepassing 

De taken, zoals omschreven in 6.2, hebben steeds betrekking op een of meerdere entiteiten . Een 
entiteit is een onderscheidbaar object waarover informatie moet warden bijgehouden [Blanken, 
1990] . In deze paragraaf warden de entiteittypen behandeld en per entiteittype warden de 
benodigde attributen aangegeven . Een attribuut van een entiteittype kent aan een entiteit van dat 
type een waarde toe. Vanuit deze indeling zijn de relaties tussen de onderwerpen ontstaan zoals te 
zien in het entiteiten-relatiediagram (zie figuur 6.1 ). 

Bij het opstellen van deze gegevens dient de ontwerper zicht te wapenen tegen een groat probleem: 
verspilling . Door de gegevens verkeerd toe te wijzen kunnen dezelfde gegevens vaker voorkomen. 
Niet alleen vergt deze verspilling meer geheugen van de toepassing, tevens kunnen hierdoor 
inconsistente of redundante gegevens ontstaan . De manier om na te gaan of de opzet van 
onderwerpen en gegevens deze verspilling minimaliseren heet normalisatie [Martin & Leben, 1992] . 
De globale doelen van het normalisatieproces zijn : 

Het zodanig ordenen van de gegevens dat deze in tabelvorm kunnen warden weergegeven, 
waarbij elke rij/kolompositie een enkel data-element bevat (geen herhalende groepen). 
Het garanderen dat data-elementen geassocieerd zijn met de juiste sleutels, waardoor 
gegevensredundantie wordt geminimaliseerd . 

Vier regels kunnen helpen deze normalisatie uit te voeren. 
1. Elk gegeven van een onderwerp moet warden gebruikt voor een uniek type informatie. 
2. Elk onderwerp moet een unieke identificatiewaarde hebben, de primaire sleutel, die bestaat 

uit een of meer gegevens van het onderwerp 
3. Voor elke unieke primaire-sleutelwaarde moeten de waarden in de gegevenskolommen 

relevant zijn voor en moeten zij een volledige beschrijving geven van het onderwerp. 
4 . Een wijziging in een waarde in een veld moet kunnen warden doorgevoerd (met uitzondering 

van een veld in de primaire sleutel) zonder daarmee de gegevens in een ander veld te 
bei1nvloeden. 

Door middel van een aantal iteratieslagen is de volgende indeling in entiteittypen gemaakt, die 
voldoet aan de bovenstaande regels. De entiteittypen zijn: 

NSM-bed rijven 
Klanten 
Wagons 
Pallet 
Boeking wagons 
Boeking pallets 
Boeking draai- en wielstellen 
Trajecten 

34 



~/ NS Cargo Ontwerp van de toepassing 

In de toepassing komen nag enkele andere entiteittypen terug zoals Type Lading en dergelijke. Dit 
zijn geen op zichzelf staande onderwerpen maar zij zorgen voor minder belasting van de toepassing 
op het gebied van gegevensopslag door het vervangen van woorden door numerieke codes. 

6.4 ENTITEITEN-RELA Tl EDIAGRAM 
Wanneer van iedere entiteit de relatie met een andere entiteit wordt opgesteld, resulteren een-op-veel 
(1-n) relaties of een-op-een (1-1) relaties 1. Tevens ku nnen oak veel-op-veel (n-m)-relaties ontstaan. 
Deze relaties zijn te modelleren met behulp van een zogenaamde koppeltabel. Met bovenstaande 
indeling kan echter een entiteit-relatiediagram warden opgesteld zonder een (n-m)-relatie of 
koppeltabel. 
Het ontwikkelde entiteit-relatiediagram (ER-diagram) is weergegeven in figuu r 6. 12

. 

Draaistel
boekin en 

Wagons 

Terminals 

Figuur 6.1 Entiteiten-relatiediagram 

Keuze voor koppeling materieel en trajecten 

Klanten 

Pallets 

Een belangrijke keuze is de koppeling tussen treinen/wagons/lading en de trajecten waarop zij rijden. 
Hier zijn twee alternatieven te onderscheiden: 

1. Alie mogelijke trajecten (een combinatie van vertrek- en eindpunt) voorafgaand definieren en 
benaderen als look-up tabel. 

Het gebruik van de look-up tabel maakt de toepassing eenvoudiger in opbouw en in gebruik. Door 
alle combinaties van de trajecten vast in het geheugen te hebben wordt wel een grate belasting op 
gelegd. Nadeel is dat bij uitbreiding van het netwerk met een terminal met elke bestaande terminal de 
relatie moet warden gedefinieerd. Verder levert een netwerk met meerdere hubs een zeer groat 
aantal mogelijkheden om van A naar B te gaan. 

1 
Zie bijlage 12 : 'Gebruikte tekenconventie' 

2 Zie biJlage 13: 'Gebruikte entiteittypen· 
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2. Het netwerk definieren en de toepassing een totaaltraject in het netwerk laten ma ken door 
een samenvoeging van deeltrajecten . 

Deze mogelijkheid tot koppeling blijft ongeacht de moeilijkheidsgraad van de netwerkstructuur qua 
opzet voldoen. Ook bij een uitbreiding van het netwerk resulteert deze koppeling slechts in een 
aantal wijzigingen. Als nadeel van deze koppeling kan worden aangegeven, dat de netwerkstructuur 
moeilijker in te bouwen is dan het ingeven van alle mogelijke trajecten. Ook het opstellen van de 
zoekcriteria om tot het juiste totaaltraject te komen zijn ingewikkelder dan de netwerkstructuur op 
dit moment vereist. 

Vooral vanwege de nadelen bij alternatief twee is gekozen voor alternatief een waarbij van belang is 
geweest dat de netwerkstructuur van het NSM-net in grote mate blijft gehandhaaft. De mogelijkheid 
bestaat dat RT's verdwijnen of worden toegevoegd maar de sterstructuur blijft gehandhaafd . 

Keuze voor de relatie treinen-wagons 
De treinen hebben een 1-op-n relatie met de wagons die worden vervoerd . Een mogelijkheid zou 
derhalve zijn om wagons te boeken op treinnummers (een uniek nummer voor elke trein) . Het boeken 
van een trein(nummer) op een traject en daaraan vast de wagons heeft als voordeel dat administratief 
de treinen direct zijn gevormd. Bij het huidige concept worden echter wagons regelmatig aan een 
trein toegevoegd of juist verwijderd. Hierdoor is de relatie treinen-wagons erg veranderlijk en kan dus 
niet worden gesproken over de samenstelling van een trein op een bepaald traject. Het is verstandiger 
om deze manier te gebruiken indien treinen rijden met vaste samenstellingen zoals bij het RDN-net. 

Een andere manier is het boeken van individuele wagons op trajecten . Administratief gezien rijden er 
geen treinen maar wagons tussen de RT's. Omdat de wagons individueel geboekt worden en er geen 
entiteittype een hogere hierarchie heeft, moet op een andere manier administratief de treinen worden 
gevormd. Dit gebeurt door een speciale nummering in de RT's aan te brengen waar de wagons tussen 
worden geboekt. De nummering van de terminals is als volgt opgezet (zie figuur 6.2). 

De structuur van het NSM-net is te omschrijven als een sternetwerk bestaande uit vier 'takken'. De 
nummers van de RT's in een tak beginnen allemaal met hetzelfde cijfer. Wordt een wagon van een RT 
naar een RT in een andere tak geboekt, dan komt de wagon ook langs RT's met een zelfde begincijfer 
en een hog er totaal nu mmer in zowel begin- als eindtak. Bijvoorbeeld een boeking van Rtd (31) naar 
Mt (41) betekent dat de wagon ook aanwezig is bij RT 32 (Ldv) en RT 42 (Tb). 

Alie wagons, die begin- en eind-RT in een andere tak hebben, passeren RT Utrecht. Hetzelfde principe 
is ook gebruikt voor het boeken van lading . Het kan voorkomen dat wagons van RT 11 (On) naar RT 
12 (ZI) rijden via Utrecht (en dus ook in RT 13 (Amf)) komen. Een extra boolean (Utrecht JA / NEE ) 
zorgt ervoor dat deze wagons ook zichtbaar zijn bij de planningslijsten naar RT 13. 
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0 NSM-bedrijven 

Figuur 6 .2 Terminalnummering 

Veranderingen netwerkstructuur 
Een ander belangrijk kenmerk is dat de structuur uitgaat van het huidige logistieke treinconcept. Een 
rigoureuze verandering hierin heeft als gevolg dat de toepassing niet of slechts gedeeltelijk de taken 
kan vervullen. Elk netwerk met een of geen hub kan warden bediend met de toepassing (dat wil 
zeggen nul of een keer samenkomst van lading). Hiermee zijn naast de huidige structuur oak andere 
eenvoudige structuren te beheersen. De applicatie blijft, zonder grate aanpassingen, zijn taken 
uitvoeren bij pendelstructu ren , sterstructu ren en ringstructu ren . Bij ringstructu ren zal een boolean 
(bijvoorbeeld linksorn/rechtsom) de volgorde van bran-RT naar eind-RT weer moeten geven . lndien 
echter het logistieke treinconcept meerdere hubs kent heeft de toepassing niet de intelligentie om de 
juiste wagon na de hub te selecteren. De toepassing kent op dat gebied een lage flexibiliteit. Bij 
complexere logistieke concepten zal het ER-diagram niet te handhaven zijn. De relaties tussen de RT's 
dienen bij complexere structuren te warden vastgelegd. Op basis van criteria (aantal keren overslag, 
reistijd enz ) zal de toepassing een of meerdere keuzen ku nnen ma ken . De toepassing heeft dan naast 
de registratiefunctie oak een planningsfunctie gekregen. Deze is bij de huidige toepassing nauwelijks 
aanwezig en dient te warden ontwikkeld bij complexere structuren . 

Een ander opvallend punt aan het ER-diagram is dat de boeking van draai- en wielstellen slechts een 
verbinding kent met de boeking van de wagons en de boeking van pallets twee verbindingen. Dit is 
mogelijk omdat er nooit overslag plaatsvindt van draai- en wielstellen. Deze goederen blijven dus 
altijd op dezelfde wagon totdat ze bij de eind-RT zijn Bij pallets kan, zoals reeds bekend, wel overslag 
plaatsvinden en vindt een pallet zijn bestemming door middel van een of twee wagons. lndien een 
pallet zijn bestemming door meer dan een maal overslag bereikt, dan zullen er deeltrajecten moeten 
warden gedefinieerd. Een boeking loopt van herkomst tot de eerste hub. De tweede boeking van de 
eerste hub via de tweede hub naar de bestemming. 
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Op dit moment wordt uitgegaan van een volledig uniek boekingsnummer dat zal warden gebruikt. 
Hierdoor is het mogelijk om aan klanten lijsten met stickers te overhandigen, die kunnen warden 
gebruikt bij het versturen van pallets. Na transport wordt de sticker verwijderd en zal het unieke 
nummer niet meer voorkomen. lndien in de toekomst boxen warden ingezet dan zullen, mede 
vanwege hoge investeringen, de boxen een permanent (uniek) nummer krijgen toegewezen . De 
keuze bestaat dan om 1) het unieke boxnummer of 2) een apart uniek boekingsnummer voor de 
boeking te gebruiken . Bij het gebruik van het boxnummer zal hetzelfde boxnummer na een aantal 
dagen weer voorkomen bij de boekingen . Zo komt hetzelfde nummer vaker voor. Om elk transport 
uniek te houden dient de datum als extra 'sleutel' warden toegevoegd om het transport uniek te 
maken. lndien er tevens vaker op een dag wordt gereden dan wordt een zogenaamd slagnummer 
toegevoegd. Bij de tweede mogelijkheid - elk transport nog steeds een random uniek nummer- zijn 
geen extra sleutels benodigd maar wel een extra veld (namelijk het boxnummer). De laatste 
mogelijkheid heeft de voorkeur omdat het definieren van extra sleutels meer vraagt van de toepassing 
dan een extra veld . 

38 



~_, NS Cargo Conc/usies en aanbevelingen 

HOOFDSTUK 7 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
7 .1 CONCLUSIES 
Conclusie 1 

~ De huidige informatievoorziening is onvoldoende om het NSM-net open te stellen voor derden . 

Toelichting: 

De afdeling RDN wil het NSM-net openstellen voor derden . Voor de beheersing van een dergelijk 
netwerk is een algemeen beheersingsmodel opgesteld . Met de hu idige informatievoorziening zou de 
beheersing van een opengesteld NSM-net onvoldoende zijn . Niet alleen wordt gestuurd op aantallen 
pallets in plaats van individuele pallets of zendingen, maar ook kennen de informatiestromen random 
het NSM-net hun oorsprong niet in logistieke activiteiten maar in planningscijfers. Voor openstelling 
is een intensievere informatieoverdracht benodigd zoals bijvoorbeeld terugkoppeling van operationele 
activiteiten. De capaciteit van verzender en ontvanger van de informatie is echter beperkt. De 
uitvoerende partijen hebben te maken met strenge tijdslimieten waardoor zonder hulp van 
ondersteunende apparatuur weinig gegevens kunnen warden verwerkt. Voor het TPBC zijn de 
ondersteunende systemen de beperkende factor. Hier is een verbetering in aangebracht door het 
maken van een toepassing . 

Conclusie 2 
~ Met de bouw van een toepassing is een eerste stap gezet naar een intensievere beheersing van de 
goederenstroom maar nog steeds ontbreekt rapportage uit het proces. 

Toelichting: 
De knelpunten bij het NSM-net hebben betrekking op de arbeidsintensieve manier van 
gegevensverwerking. De ontwikkelde toepassing kan enkele administratieve taken van de TC 
overnemen en vereenvoudigen waardoor de intensievere beheersing mogelijk wordt. Deze toepassing 
is noodzakelijk voordat van uitvoerende partijen meer informatie wordt verwacht over het verloop 
van het primaire proces. Daadwerkelijke rapportage vanuit het primaire proces ontbreekt nag steeds. 
lndien de toepassing volledig operationeel is, kan dit echter warden veranderd en is een eerste 
daadwerkelijke verbetering van de beheersing van het NSM-net gerealiseerd. 

Conclusie 3 
~ Het administratieve systeem om individuele klanten af te handelen ontbreekt. 

Toelichting : 
Door RDN is nog geen invulling gegeven aan de deelprocessen [Rompnet-in] en [Rompnet-uit], de 
aanlevering en afgifte aan toekomstige derden . De twee genoemde deelprocessen zijn voor 
openstelling essentieel. Niet alleen wordt veel van de informatie, die voortkomt uit de deelprocessen, 
gebruikt voor andere activiteiten . Tevens zijn deze deelprocessen de enige twee waarbij zeer duidelijk 
de klant in contact komt met de vervoerder. Een goede afhandeling van deze deelprocessen betekent 
een goede uitstraling naar de klant toe. Op dit moment zijn dit de enige deelprocessen waar nog 
vrijwel geen invulling aan is gegeven . 

39 



~/NS Cargo Conc/usies en aanbeve!ingen 

De informatiestromen bij dit deelproces ZIJn besproken in bijlage 13. De precieze invulling, 
bijvoorbeeld welke informatie staat op de POA, hoe wordt identificatie van de klant gecontroleerd, 
moeten echter nog worden ontworpen . Hier kan waarschijnlijk veel van de bestaande terminals 
(bijvoorbeeld Rail Service Centrum in Rotterdam) worden overgenomen . Ook elektronische order
entry met behulp van het BTMS (Business Transaction Management System), dat reeds bij business
units binnen NS Cargo in gebruik is, hoeft dus niet volledig opnieuw te worden ontworpen . 

7 .2 AANBEVELINGEN 
Aanbeveling 1 
:> Start met rapportage aan de eindpunten van de goederenstroom. 

Toelichting : 
Met behulp van de toepassing kunnen individuele pallets of zendingen worden geregistreerd . 
Hierdoor wordt het mogelijk om meer controlepunten op de goederenstroom in te voeren . lndien de 
toepassing volledig operationeel is, dient als eerste een controle aan het einde van de keten te 
worden ingevoerd. Dit is mogelijk door de NSM-bedrijven een rapportage over de ontvangen 
goederen terug te laten koppelen naar het TPBC. Hiermee wordt duidelijk of de vervoerde goederen 
bij de juiste bestemming zijn aangekomen . Zoals bij conclusie 2 is vermeld, heeft dan de eerste 
daadwerkelijke verbetering van de beheersing van het NSM-net plaatsgevonden . 

Aanbeveling 2 
:> Zorg dat informatie maar een maal wordt ingevoerd en waar nodig beschikbaar is. 

Toelichting : 
Door gegevens object-georienteerd op te slaan, wordt het mogelijk vanuit deze gegevens voor veel 
partijen informatie aan te leveren . In de spoorwereld zijn veel objecten uniek genummerd voor een 
goede beheersing van het proces. Zo heeft elk treintransport een voor die dag uniek nummer. Dit 
zelfde nummer wordt elke dag gebruikt. Niet alleen de trein maar ook alle daarin geplaatste wagons 
of locs zijn uniek genummerd . Elk hoofddeel van de wagons heeft oak weer een uniek nummer. Bij 
de informatieverwerking is het raadzaam om gebruik te maken van toepassingen die met unieke 
nummering kunnen omgaan. Op het gebied van gegevensverwerking zijn hiermee voordelen te 
behalen doordat voor · elke partij verschillende relaties tussen de objecten kunnen warden 
aangesproken . 

Aanbeveling 3 
:> Door duidelijkere afspraken te maken random registratie van operationele activiteiten kunnen 
misverstanden warden voorkomen. Operationele knelpunten random de deelprocessen van het NSM
net oplossen. 

Toelichting: 
Binnen het NSM-net zorgen onduidelijke afspraken voor informatie van lage kwaliteit. Door hier 
eenduidige afspraken te maken warden deze misverstanden voorkomen . Zo warden bijvoorbeeld in 
een wagon pallets op elkaar gestapeld . Het is voor de betrokkenen niet duidelijk of zij hier nu te 
maken hebben met een pallet (plaats) of met twee. Hier dient RDN een keuze in te maken. Zo ook 
warden colli met redelijk grate afmetingen op een pallet geplaatst. Voor de uitvoerders is niet 
duidelijk of het om een pallet of een colli gaat. 
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7 .3 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 
Dit onderzoek heeft verbeterpunten aangegeven om bestaande knelpunten op te lossen dat mede 
heeft geresulteerd in de bouw van een toepassing. Gedurende het verslag is al vaker naar voren 
gekomen dat bepaalde aspecten buiten beschouwing werden gelaten . Sommige hiervan zijn 
kandidaat voor verder onderzoek. Mogelijke vervolgonderzoeken zijn: 

Toepassing verder uitwerken . 
De interface tussen toepassing en gebruiker heeft tijdens de ontwikkeling niet de aandacht gekregen 
die het nodig zou hebben. Het testen van de toepassing en de dagelijkse ervaringen van de TC zullen 
veel verbeterpunten opleveren . Door deze verbeteringen in toepassing in te voeren zal niet alleen de 
kwaliteit van de toepassing toenemen maar ook de beleving van de TC positief veranderen. 
Oak op het gebied van machtigingen van gebruikers, invoerbeveiliging en lay-out van output zijn nog 
voordelen te behalen. Een inventarisatie van deze verbeterpunten is reeds in gang gezet. 

Aansturing van een goederen bij een openbaar transportnetwerk. 
Er is gesteld dat door het TPBC wordt bepaald wanneer wat op welke trein dient te warden geplaatst. 
Op welke grondslagen deze beslissing wordt genomen is volledig buiten beschouwing gelaten. Hier 
kan een veelvoud van criteria warden genoemd, die alle een rol kunnen spelen in een nog op te 
zetten beslissingsmodel: 
• Doorlooptijd 
• Wachttijd 
• Minimale vertraging goederen 
• Capaciteit op deeltrajecten 
• Bezetting van terminals 
Veel van de goederen zullen een vaste route doorlopen en bij de start van een openbaar netwerk zal 
voldoende capaciteit aanwezig zijn . Bij een groeiend netwerk kunnen echter snel 
capaciteitsproblemen ontstaan. Een goed beslissingsmodel is dan noodzakelijk om zo goed mogelijk 
aan de wensen van de klanten te kunnen voldoen . 
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BIJLAGE 1 
Organisatiestructuurdiagram NV Nederlandse Spoorwegen 
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BIJLAGE 2 
Locaties NSM-bedrijven 

0 NSM-bedrijven 
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BIJLAGE 3 
Lijst met afkortingen 

Locaties NSM-net: 
Asdw Onderhoudsbedrijf Amsterdam 

Awhv Amsterdam Westhaven 

Him Revisiebedrijf Haarlem 

Ldv Onderhoudsbedrijf Leidschendam Voorburg 

Mt Onderhoudsbedrijf Maastricht 

On Onderhoudsbedrijf Onnen 

Rt Onderhoudsbedrijf Rotterdam 

Tb Revisiebedrijf Tilburg 

Utge Utrecht goederenemplacement 

WbA Wagenbedrijf Amersfoort 

Wgm Servicebedrijf Amsterdam Watergraafsmeer 

ZI Onderhoudsbedrijf Zwolle 

Overige afkortingen : 
EKP Expeditie Knooppunt PTT Post 

IS I nformatiesysteem 

mP Motorpost 

NSC NS Cargo 

NSM NS Materieel 

NSR NS Reizigers 

RDN Rail Distributie Nederland 

RT Railtermi nal 

RTBC Railtermi nal BeheersCentru m 

TC TransportController 

TM Terugmelding 

TPBC TransportBestu ringsCentru m 

VL Verkeersleiding 

VM Voormelding 
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BIJLAGE 4 
Standaardloop Hbis 

Van Aantal Naar 

Haarlem 4 Amsterdam* 

Tilburg 

Maastricht 

Waterg raafsmeer 

Amsterdam 2 Haarlem * 

Rotterdam 

Watergraafsmeer 1 Haarlem * 

Onnen 1 Haarlem 

Zwolle 1 Ti Iburg 

Amersfoort 1 Leidschendam 

Maastricht 2 Tilburg * 

Amersfoort 

Tilburg 3 Maastricht * 

Zwolle 

Haarlem 

Rotterdam 1 Onnen 

Leidschendam 1 Amsterdam 

De met een * aangegeven wagons zijn de wagons die 
niet in Utge komen . 

Bi;!agen 
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BIJLAGE 5 
Sticker NSM-net 

~/ NS Cargo 

Rail Distributie Nederland telefoon 21-8839 

Bi;lagen 
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BIJLAGE 6 
Administratieve activiteiten 

Bi;lagen 

Van de zes administratieve activiteiten, die op dit moment worden gebruikt, worden bij vier 
activiteiten gegevens daadwerkelijk verwerkt of gecombineerd . Deze vier activiteiten zijn : 
+ Opstellen voormelding 
• lnvoeren voormeldingen 
+ Opstellen planningslijsten 
+ Opstellen terugmeldingen 

De administratieve activiteiten worden beschreven naar aanleiding van een aantal punten. Deze zijn : 
Door: Welke partij voert de activiteit uit 
Input: Wie levert of wat is input voor de activiteit (op informatiegebied) 
Verwerking : Hoe vindt de activiteit plaats 
Output: Wat is het resultaat van de activiteit (formulier, lijst, bijgewerkte data e.d.) 
lnhoud: Wat is inhoudelijk de output op informatiegebied 

1 Opstellen voormelding (VM) 
Omschrijving : 
Het opstellen van de VM is het resultaat van de belading van de wagons bij de NSM-bedrijven. De 
voor de transportcontroller (TC) van belang zijnde informatie wordt hier aangeleverd . 

Door: NSM-personeel (magazijnmedewerker) 

Input: Beladen wagons 

Verwerking : Handmatig 

Output: lngevulde VM 

lnhoud : Herkomst en aantal pallets 
Op pa/letniveau Bestemming en aantal pallets 

lnschatting gewicht 
lndicatie gevaarlijke stoffen 

Op wagonniveau Wagonnummers 
Type 
Gewicht 
Herkomst wagon 
Bestemming wagon 
Aanwezigheid gevaarlijke stoffen 
Aanwezigheid wiel- of draaistellen met nummers 
Aanwezigheid schroot 
Aanwezigheid remblokken 

Op treinniveau Aantal wagons 
Volgorde wagons 

De informatie, die hier wordt aangeleverd, is van groat belang. Dit is de informatie waar het 
overslagproces mee wordt aangestuurd . Bij de huidige manier van werken is dit de enige informatie 
die gebaseerd is op operationele activiteiten. Vanwege de bescheiden apparatuur en hoge tijdkritiek
heid wordt er niet teruggekoppeld na operationele activiteiten en zal de kwaliteit van de hier 
verstuurde informatie de maximale kwaliteit zijn in het vervolg van de informatie-uitwisselingen . 
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2 lnvoeren voormeldingen 
Omschrijving : 
De gefaxte voormeldingen kunnen bij binnenkomst worden ingevoerd in Lotus. Uit de afzonderlijke 
formulieren wordt relevante informatie voor Utge gedestilleerd en deze wordt in een formaat 
ingevoer d 

Door: TC 

Input: VM van de NSM-bedrijven 

Verwerking : Handmatige invoer in Lotus 

Output: Opgeslagen data in Lotus voor verdere verwerking 

lnhoud: Herkomst en aantal pallets 
Op pa/letniveau Bestemming en aantal pallets 

Gewicht per bestemming 

Op wagonniveau Wagonnummers 
Type 
Gewicht 
Herkomst wagon 
Bestemming wagon 

Op treinniveau Aantal wagons 
Volgorde wagons 

De opgeslagen data bevindt zich in een werkblad . Door deze manier van verwerken is het erg moeilijk 
om snel antwoorden op vragen over de transporten te krijgen. Tevens is het niet mogelijk om 
management-informatie uit de ingevoerde gegevens te filteren. De transportprestaties dienen hiertoe 
in een later stadium opnieuw te warden ingevoerd . 

3 Opstellen planningslijsten 
Omschrijving: 
Met behulp van Lotus warden twee planningslijsten gemaakt voor de ster in het netwerk, Utge. Een 
overzicht geeft de binnenkomende treinen aan, de ander de (waarschijnlijke) samenstelling van de 
vertrekkende treinen . (N.B. (*1) betekent dat de informatie alleen op de lijst met inkomende treinen 
aanwezig is. (*2) betekent dat de informatie alleen op de lijst van uitgaande treinen voorkomt) . 

Door: TC 

Input: Opgeslagen data in Lotus 

Verwerking: Berekening door Lotus 

Output: Lijst binnenkomende treinen 
Li jst uitgaande treinen 

lnhoud : Herkomst en aantal pallets (*1) 
Op pa/letniveau Bestemming en aantal pallets (*1) 

Op wagonniveau Wagonnummers 
Type 
Gewicht (*2) 
Herkomst wagon 
Bestemming wagon 

Op treinniveau Aantal wagons 
Volgorde wagons (*1) 
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Bij de lijst met uitgaande treinen warden de aantallen pallets toegewezen naar een bestemming . Zou 
er naar iedere locatie slechts een wagon gaan, dan komt het totaal aantal pallets in de wagon 
overeen met het aantal op de lijst van uitgaande treinen. Naar Haarlem en Tilburg gaan echter 
meerdere wagons, zodat niet is aan te geven hoe de verdeling van de pallets naar de verschillende 
wagons is. Bij uitbreiding van het netwerk zal dit probleem alleen maar grater warden . 

4 Opstellen terugmeldingen 
Omschrijving : 
Aan de hand van het overzicht uitgaande treinen en de informatie van voormeldingen betreffende de 
wagons, die niet via Utge lopen, wordt aan iedere NSM-locatie doorgegeven wat zij kunnen 
verwachten. Deze gegevens warden door de TC genoteerd op een terugmeldingsformulier, die qua 
inhoud en lay-out veel weg heeft van het voormeldingsformulier. 

Door: TC 

Input: Lijst uitgaande treinen 
Voormeldingen 

Verwerking : Handmatig invullen van terugmeldingsformulier 

Output: Terugmeldingen 

lnhoud: Herkomst en aantal pallets 
Op pa//etniveau Bestemming en aantal pallets 

Op wagonniveau Wagonnummers 
Type 
Gewicht 
Herkomst wagon 
Bestemming wagon 
Aanwezigheid gevaarlijke stoffen 
Aanwezigheid wiel-of draaistellen met nummers 
Aanwezigheid schroot 
Aanwezigheid remblokken 

Op treinniveau Aantal wagons 
Volgorde wagons 
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BIJLAGE 7 
Voorbeeld voormelding 

Voormelding Werkplaats 
Evt. vragen bij naam; telefoonnummer pagina D van D 

Faxen naar Tpbc Utrecht: 21 - 9698 
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BIJLAGE 8 
Railterminals RDN 

0 Railterminals 

Bi;lagen 
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BIJLAGE 9 
Huidige logistieke treinconcepten 

In deze bijlage worden de huidige logistieke treinconcepten uiteengezet [Rutten, 1995] . Per concept 
worden de voor- en nadelen gegeven . Het 'simpelweg' trekken van lange treinen van A naar B is 
slechts een mogelijkheid. In de loop der tijd zijn er echter meerdere logistieke treinconcepten 
opgezet. 

De huidige logistieke treinconcepten kunnen worden verdeeld in twee groepen: 
complete-trein-lading; 
volle-wagon-ladi ng. 

Complete-Trein-Lading 
Een Complete-Trein-Lading (ook wel Charter Cargo genoemd) wordt gebruikt als een klant genoeg 
lading heeft te vervoeren voor een trein . Bij een Complete-Trein-Lading rijdt een trein van A naar Ben 
vice versa (onafhankelijk of deze vol of leeg is). Vaak gaat het hier om bulkgoederen, zoals kolen, kalk 
of granen maar ook het vervoer van auto's moet hiertoe worden gerekend . 

Volle-Wagon-Lading 
Bij de hieronder beschreven huidige concepten wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde Volle
Wagon-Ladingen. Volle-Wagon-Lading houdt in dat tijdens het transport de wagon als verzendeen
heid wordt gezien . Deze wordt niet bijgeladen of gedeeltelijk gelost. Of de wagon fysiek ook werkelijk 
vol is, doet niet ter zake. De volgende concepten maken gebruik van Volle-Wagon-Lading: 

a) Shuttle-trei n 
De shuttle-trein elimineert de slechte punten van het spoor, namelijk de tijdrovende collectie en 
distributie van wagons en legt nadruk op een van de sterke punten, namelijk complete treinen 
trekken. Een shuttle trein is een trein die rijdt van A naar B zonder tussenstops, in een vaste 
samenstelling en volgens een vast tijdrooster. Voordelen van dit systeem zijn: 
- lage operationele kosten; 
- simpel logistiek systeem (alle wagons hebben dezelfde bestemming); 
- geen systeem vereist voor registratie en bijvoeging lege wagons; 
- 's nachts rijden is goed mogelijk (geen terminal handling, goed aansluiting bij het proces van de 
klanten en weinig verstoring reizigerstreinen) . 

Nadelen zijn: 
- een grote stroom is nodig om rendabel te kunnen rijden; 
- er is weinig flexibiliteit in de opvang van fluctuaties in de te transporteren stroom (om dit te 
voorkomen wordt vaak met overcapaciteit gereden). 
- hoge opstartkosten . 

b) Blok-trein 
Bij een bloktrein worden verschillende groepen van wagons met dezelfde bestemming gevormd. Deze 
worden op een rangeerterrein gevormd tot een trein . Men kan twee verschillende blok-treinen 
onderscheiden : 
- Treinen met een vaste lengte (split shuttle) 
- Treinen met een variabele lengte 

Voordeel ten opzichte van de shuttle-trein is: 
- goede mogelijkheid tot consolideren stromen . 
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Nadelen zijn: 
- Extra transporttijd (en extra kosten) door rangeerwerk; 
- Moeilijk om de trein op een strak tijdschema te laten rijden . 

c) Lijn-trein 
De lijn-trein is gunstig om dunne stromen aan het spoor te binden . Bij een lijn-trein rijdt een trein van 
terminal A naar B, met stops op tussenliggende stations. Op deze stations vindt laden en lessen 
plaats. Een onderscheid is te maken in : 
- Single-liner trein : Overslag van trein naar vrachtwagen vindt plaats op alle terminals 
- Interconnected liner trein : Bij dit concept werken een aantal liner treinen samen. Niet alleen vindt 
overslag plaats tussen vrachtvervoer en trein maar oak tussen lijn-treinen onderling op transit
terminals. 

De voordelen zijn : 
- Er zijn minder grate stromen nodig dan bij shuttle-treinen; 
- Een grater gebied kan warden bediend door stops op tussen-terminals. 

De nadelen zijn : 
- Een snel overslag proces is nodig om redelijke transporttijd haalbaar te maken; 
- complex informatiesysteem om zendingen te beheren is vereist (vooral bij de interconnected lijn-
trein). 

d) Hub-and-Spoke-systeem 
Een hub-and-spoke-systeem bestaat uit een centrale terminal, de hub, met daartussen spoorverbin
dingen, de zogenaamde spokes, naar regionale terminals. Op regionale terminals vindt overdracht 
plaats tussen weg en spoor. Op de hub-terminal vindt zowel overdracht plaats tussen verschillende 
treinen als trein en vrachtwagen . Oak hier kunnen twee verschillende systemen warden onder
scheiden, te weten : 
- De single hub-and-spoke. Hier is sprake van een hub. 
- De interconnected hub-and-spoke. Bij dit concept is een aantal hubs gekoppeld met elkaar middels 
railverbindingen en bedient elke hub enkele regionale terminals. 

Het single hub-and-spoke-systeem lijkt veel op het systeem van de interconnected lijn-trein. Er zijn 
echter verschillen aan te geven : 
- Bij het hub-and-spoke systeem rijden de treinen van bronterminals via tussenterminals naar de hub 
en weer terug . Bij de interconnected lijn-trein wordt de terminal, waar rail-rail uitwisseling plaats
vindt, gezien als een normale stop en niet als het centrale middelpu nt 
- De hub zelf behandelt meer stromen en is dus veel complexer dan de transit-terminal bij intercon
nected lijn-trein . 

Vaak komt een logistiek concept niet alleen voor maar in combinatie met andere concepten . Een 
combinatie van deze logistieke concepten is mogelijk door terminals meerdere functies te laten 
vervullen. 
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BIJLAGE 10 
Beschrijving organisatie volgens Blumenthal 

Blumenthal kiest in zijn beschrijving van een organisatie voor een systeemgeorienteerde invalshoek. 
Blu men th al deelt de organisatie op in d rie deelsystemen, te weten (zie figuu r 1 ): 

het primaire transformatiesysteem, de werkelijke core-business van de onderneming; 
het besturend systeem, verdeeld in de beslissingsniveaus beleid, bestuur en beheer; 
het informatiesysteem, gericht op het produceren van bestuurlijke informatie voor de diverse 
beslissingsniveaus 

Besturingssysteem 

Acties 

lnformatiesysteem 

lnterne 
Waarnemingen 

Primair transformatiesysteem 

Figuur 1 Samenhang tussen de drie deelsystemen 

In een volledig open systeem worden de deelsystemen be·invloed door hun omgeving (klanten). Deze 
omgeving is buiten beschouwing gelaten. 

Het primair transformatiesysteem 
Het primair transformatiesysteem bevat de primaire activiteiten van een organisatie. Oftewel alle 
activiteiten gericht op het ontwerpen, het produceren en afzetten van goederen en/of diensten. 
Voorbeeld : Voor een ziekenhuis zijn de primaire activiteiten : medische verrichtingen in kliniek en 
polikliniek, de voedselvoorziening en de verpleging. Voor een transportbedrijf is dit het vervoeren van 
de goederen, overslag en eventueel andere warehouse-activiteiten. 

Beheerscentra 
Primaire processen vragen om besturing door mensen en/of automaten. In de visie van Blumenthal 
gebeurt de besturing van primaire processen door zogenaamde beheerscentra . Elk beheerscentrum is 
daarbij verantwoordelijk voor een bepaald deel van het transformatiesysteem. Beslissingen, die 
genomen moeten worden door de diverse beheerscentra, zijn in de visie van Blumenthal zodanig 
geformaliseerd en gestandaardiseerd dat gesproken kan worden van volledig geprogrammeerde 
beslissingen . Dit wordt gezien als een nogal zwart-wit voorstelling van dergelijke beslissingen . De 
term operationele beslissingen is hier meer van toepassing. 
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Besturingscentra en het beleidscentrum 
De door Blumenthal onderscheidde beheerscentra functioneren niet autonoom maar dienen op hun 
beurt te warden bestuurd c.q . gecoordineerd . Blumenthal introduceert daarvoor twee nieuwe soort 
beslissingscentra, te weten: 

bestu ri ngscentra 
een beleidscentru m 

De besturingscentra zijn belast met beslissingen op operationeel/tactisch niveau . Het beleidscentrum 
houdt zich bezig met algemeen management waarbij beslissingen tactisch/strategisch zijn . In 
tegenstelling tot de beheerscentra houden deze beslissingscentra zich meer met tactisch en 
strategisch taken bezig . 

Het informatiesysteem 
Het derde deelsysteem, dat door Blumenthal werd onderkend, is het informatiesysteem. Een dergelijk 
systeem omvat het geheel van methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee een organisatie in haar 
informatiebehoeften tracht te voorzien . Onder methoden vallen onder andere procedures met 
betrekking tot het vergaren, bewerken en verstrekken van gegevens. De term faciliteiten duidt op 
hulpmiddelen, die bij het informatieproces warden ingeschakeld, waaronder bijvoorbeeld personeel 
en materiele middelen vallen . 

Het spreekt voor zich dat ook het informatiesysteem sturing behoeft, opnieuw varierend van 
operationeel beheer tot beleid . Deze sturing is niet in figuur 1 weergegeven om de figuur niet 
onnodig ingewikkeld te maken. 
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BIJLAGE 11 
lnformatiestromen bij de overdrachtsmomenten 

ROMPNET-IN 
Op dit moment komt de klant (of vervoerder) aan bij de bran-RT en meldt zich bij een dockplaats. De 
informatiestromen zijn in figuur 1 weergegeven . 

Verzender 
Ontvanger 

Uitvoerders RTBC TPBC 

Verzender meldt zich met pc x 
r 

Matching met boeking -
~ 

- Acceptatie 
~ 

1 Fysieke 1nname box 
:Y///.,:;.s:;::;:;:;:,:;:.:,::;:;:;:;:;w✓.>:-5:-:-mv.-"°v.-:;~mx-:-:;:; -~w..s:;m~~s:-:-:;:;»~HhS1-S:O>S!❖~ ·~;;:;:;)Smm:,,:;:;:;~:;:.:Yh:YhYhSSSS:Yhm~: 

~ 
Proof of Acceptance 

~ 

Fysieke acceptatie --
Box aangeleverd -

~ 

Figuur 1 lnformatiestromen bij [Rompnet-in] 

Verzender meldt zich met box 
De verzender zal zich moeten identificeren en de RT informeren welke lading hij komt afgeven. 

Matching met boeking 
Er dient te warden gecontroleerd of de fysieke aflevering overeenkomt met de order-entry gegevens. 
Men zoekt een match met een boeking . Centraal zijn alle boekingen bekend. Decentraal is echter oak 
bekend welke boxen op die RT moeten warden afgeleverd . 

Acceptatie 
lndien de aflevering klopt dan zal het beheerscentrum de box geaccepteerd verklaren. Is dit niet het 
geval dan zal de box slechts warden geaccepteerd als de aanmeldingsprocedure volledig coorect is 
doorlopen . 

Proof Of Acceptance 
Na een fysieke contro le van de box krijgt de klant of vervoerder een POA. De box valt nu onder 
verantwoordelijkheid van de RT. De klant kan de RT verlaten . 

Fysieke acceptatie 
Aan het beheerscentrum wordt doorgegeven dat de klant nu werkelijk in het systeem van de RT is. 

U itvoeri ngsi nfo rmatie 
Een melding gaat naar het bestuurscentrum dat de box nu gereed voor transport is. Dit is een teken 
dat de planning, die definitief was, nu kan warden uitgevoerd. 
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ROMPNET-UIT 
Dit deelproces is het laatste deelproces dat geschiedt op de eind-RT. Schematisch zijn de informatie
stromen weergegeven in figuur 2. 

Verzender 
Ontvanger 

Uitvoerders RTBC 

~ 
Box gereed voor ophalen 

-
Ontvanger meldt zich ~ -

Box navraag --
_Goedkeuring & informatie 
~ 

2 Fysieke overdracht aan klam 

~ 
Proof of Delivery 

~ 

Uitvoeringsinformatie 
~ -

Figuur 2 lnformatiestromen bij [Rompnet-uit) 

Box gereed voor ophalen 

TPBC 

Box afgeleverd 
~ -

Van de boxen die zijn aangekomen warden de ontvangers/verzenders ingelicht. (In het uiteindelijke 
concept warden de boxen verder gedistribueerd waarbij het misschien niet nodig is om de klant 
aankomst op de RT te laten weten . Dit kan per klant verschillen) . 

Klant meldt zich 
Een ontvanger meldt zich op de terminal (eventueel net als bij [Rompnet-in) door middel van een 
identificatie). 

Box navraag 
In het lokale systeem wordt nagekeken waar de voor deze klant bestemde boxen zich bevinden en 
tevens wordt hier een controle uitgevoerd op de klant (bijvoorbeeld betalingsgedrag) . 

Goedkeuring en informatie 
De personen, betrokken bij de overdracht, krijgen informatie over welke boxen kunnen warden 
meegegeven en waar deze boxen zich bevinden op de RT. 

De box wordt opgehaald ([Stack-uit)). De informatiestromen hiervan zijn niet uitgewerkt omdat dit 
alleen van belang is voor de beheersing van bewegingen op de terminal. 

Proof Of Delivery 
Nadat de fysieke overdracht heeft plaatsgevonden dient er een POD te warden overgegeven aan de 
klant zodat het beheerscentrum geen verantwoordelijkheid meer heeft over de box . 

Uitvoeringsinformatie 
Uitvoeringsinformatie over de gedane verrichtingen wordt aan het beheerscentrum verschaft die op 
haar beurt de juiste informatie hieruit filtert om door te geven aan het bestuurscentrum. 
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TREIN-IN 
Oak bij dit deelproces verlaat de box de terminal. Ditmaal niet naar een klant of wegvervoerder maar 
naar een trein . De informatiestromen die hierbij naar voren komen zijn schematisch weergegeven in 
figuur 3. 

Verzender 
Ontvanger 

Uitvoerders RTBC TPBC 

~ 

Te plaatsen boxen 
~ 

- Te plaatsen boxen 
~ 

3 Fysiek p/aatsen van boxen 

Uitvoeringsinformatie -, 
Uitvoeringsinformatie ~ 

, 

Figuur 3 lnformatiestromen bij [Trein-in] 

Te plaatsen boxen 
Het bestuurscentrum heeft de meldingen over de ontvangen boxen verwerkt en stelt planningslijsten 
op met de te plaatsen en de te lessen boxen. 

Te plaatsen boxen 
Het beheerscentrum geeft de uitvoerende partijen de opdracht deze boxen gereed te maken voor ver
trek. 

Hierna zullen de deelprocessen [Stack-uit] en [Perron-in] plaatsvinden . 

Uitvoeringsinformatie 
Nadat de boxen op de trein warden geplaatst wordt de uitvoeringsinformatie aan het beheerscen
trum gegeven, die de juiste informatie hier uitfiltert voor het bestuurscentrum. Uitvoeringsinformatie 
bevat oak een melding dat de trein gereed is voor vertrek. 
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TREIN-UIT 
Bijna geheel in analogie met [Trein-in] zijn de stromen voor dit deelproces. 
Schematisch zijn de informatiestromen voor dit proces weergegeven in figuur 4. 

Verzender 
Ontvanger 

Uitvoerders 

~ 

~ 

Te lossen boxen 

RTBC TPBC 

Te lossen boxen -
~ 

4 Fysiek /assen van boxen 

Uitvoeringsinformatie --
Uitvoeringsinformatie _ 

-

Figuur 4 lnformatiestromen bij [Trein-uit] 

Te lessen boxen 

Bi;!agen 

De planning vanuit het centrale systeem geeft behalve de te plaatsen boxen (zie [Trein-in]) ook deaf 
te halen boxen weer . 

Te lessen boxen 
Deze informatie wordt doorgegeven aan de uitvoerende partijen, die hier de meeste efficiente manier 
van laden en lessen ku n nen bepalen . 

Een melding van binnenkomst van de trein vindt eventueel plaats. 

Uitvoeringsinformatie 
Na het lessen wordt de uitvoeringsinformatie doorgegeven aan het beheerscentrum. De mogelijkheid 
bestaat ook dat dit gecombineerd gebeurt met informatie uit eventuele deelprocessen, die volgen op 
[Trein-uit] zoals [Perron-uit] of nog waarschijnlijker [Stack-in] 
Aan het bestuurscentrum wordt de voor hen belangrijke uitvoeringsinformatie doorgegeven welke 
boxen nu fysiek op de RT aanwezig zijn . 
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BIJLAGE 12 
Gebruikte tekenconventie 

De basis van de toepassing kan modelmatig worden weergeven door een entiteiten-relatiediagram 
(ER-diagram) . Het ER-diagram is opgebouwd uit entiteittypen die oderling met elkaar kunnen zijn 
verbonden . 

lndien een attribuut uit een entiteittype ook in een ander entiteittype voorkomt, zijn deze twee 
entiteittypen verbonden . Een voorbeeld van twee entiteittypen, die zijn verbonden, zijn de 
entiteittypen 'klant' en 'pallet' (iedere pallet heeft betrekking op een klant, het gemeenschappelijke 
attribuut is klantnummer. Twee entiteittypen kunnen op verschillende manieren met elkaar zijn 
verbonden. 

I 

s: 
I 

B' 

I 

s: 
I 

I 

B' 

Een entiteit uit entiteittype A is gekoppeld met een entiteit uit 
entiteittype B. 

Een entiteit uit entiteittype A kan zijn gekoppeld met een 
entiteit uit entiteittype B. 

Een entiteit uit entiteittype A is gekoppeld met een of 
meerdere entiteiten uit entiteittype B. 

Een entiteit uit entiteittype A kan zijn gekoppeld met een of 
meerdere entiteiten uit entiteittype B. 
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BIJLAGE 13 
Gebruikte entiteittypen 

NSM-bedrijven 

Bijlagen 

Dit onderwerp wordt gebruikt bij het boeken van wagons. Bij het opstellen van rapporten warden de 
stromen tussen de NSM-bedrijven opgesteld . De benodigde gegevens zijn : 

Terminalnummer (.U = unieke sleutel) 
Terminalnaam 
Contactpersoon terminal 
Telefoonnummer terminal 
Contactpersoon 2 terminal 
Telefoonnummer 2 terminal 
Faxnummer terminal 
T ermi naiad res 
Terminal postcode 
Terminal plaats 

Klanten 
Dit onderwerp wordt gebruikt om pallets een eigenaar toe te kunnen kennen, zodat duidelijk is wie 
voor het transport gaat betalen, wie ingelicht moet warden bij problemen met het transport enz. De 
gegevens z1Jn : 

Klantnu mmer (III) 
Klantnaam 
Contactpersoon klant 
Telefoonnummer klant 
Faxnummer klant 
Adres klant 
Postcode klant 
Plaats klant 

Wagons 
Het onderwerp 'wagons' heeft betrekking op 'statische' gegevens van de wagon . Deze gegevens zijn 
nodig om bepaalde soort goederen aan bepaalde type wagons toe te kunnen kennen . Verder kan 
met 'Status wagon' acties warden getriggerd zoals het vervoeren voor revisie, niet meer beladen, niet 
meer mogelijk om op transport te stellen en dergelijke. De gegevens zijn : 

Wagonnummer (.a) 

Type 
Ledig gewicht 
Aantal assen 
Status wagon 
Revisiedatu m 
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Pallet 
De pallet is de laagste zendeenheid, die op dit moment wordt gevolgd . Over de pallet kan een aantal 
stamgegevens warden bijgehouden, die onafhankelijk zijn van het transport. Worden in de toekomst 
boxen vervoerd, dan wordt dit entiteittype belangrijker. Niet alleen is het van belang om de 
retourstroom van de boxen te co6rdineren, maar ook kunnen hier de precieze specificaties van elke 
box warden aangegeven (interne afmetingen, koelmogelijkheden en dergelijke). 

Palletnummer (ID) (later: boxnummer) 
Type pallet 

Trajecten 
Dit entiteittype legt het traject vast waarover een wagon of pallet wordt geboekt. Een traject wordt 
gedefinieerd door een begin- en een eindterminal. Met behulp van de boolean Via Utge (ja/nee) kan 
warden aagegeven of via Utge wordt gereden. De mogelijkheid bestaat namelijk om, indien bran- en 
eindterminal in dezelfde tak zitten, het vervoer via Utge te laten plaatsvinden . 

Trajectnummer (ID) 
Terminalnummer begin 
Terminalnummer einde 
Via Utge (ja/nee) 

Boeking wagons 
Dit entiteittype koppelt een wagonnummer aan een bepaald traject over het NSM-net. Hier wordt 
vastgelegd over welke trajecten wagon vervoerd wordt en dus een pallet mee kan reizen. 

Boekingsnummer (ID) 
Datum 
Wagonnummer 
Trajectnummer 
Volgorde in trein 

Toelichting : Het boeki ngsnummer van de wagon waarop ook de pallets geboekt warden kan continu 
oplopend zijn of per dag opnieuw beginnen. Dit laatste betekent dat een boekingsnummer niet meer 
uniek is. Hierdoor zal de datum toegevoegd moeten warden om een boeking uniek te maken. Het is 
daarom verstandiger om de boekingsnummers continu door te laten lopen en na een bepaalde tijd 
(als de boeking niet meer opgezocht dient te warden) weer op nul te beginnen. 

Boeking pallets 
Dit entiteittype zorgt ervoor dat de loop van de pallet duidelijk is door het palletnummer te koppelen 
aan twee boekingsnummers van wagons. Een boekingsnummer heeft betrekking op de wagon tot 
Utge. De tweede boeking heeft betrekking op de wagon na Utge. Zijn deze boekingsnummers 
verschillend dan moet de pallet in Utge warden overgeslagen . 

Boekingsnummer pallet (ID) 
Palletnummer 
Trajectnummer 
Datum 
Boekingsnummer 1 
Boekingsnummer 2 



~/NS Cargo Bi;lagen 

Toelichting: Het boekingsnummer van de pallet wordt volledig uniek en onafhankelijk van alle in de 
toepassing gebruikte gegevens opgesteld . Door het boekingsnummer te koppelen aan de boeking 
van de wagons is het voorgenomen transport duidelijk. Door volledige unieke palletnummers aan 
pallets te geven kunnen stickers direct aan derden warden overgedragen, die spullen middels het 
RDN-net wil versturen . Omdat de TC kan zien wie de spullen voormeldt hoeft niet aan het 
palletnummer zichtbaar te zijn wie de afzender is. In de toepassing wordt de verbinding tussen 
verzender en palletnummer natuurlijk wel gelegd. 

Boeking draai- en wielstellen 
Het vervoer van draai- en wielstellen wordt vastgelegd door het te koppelen aan een 
boekingsnummer van een wagon . 

Boekingsnummer draai- wielstel (!II!) 
Draai- /wielstel code 
Boekingsnummer wagon 
Datum 




