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EEn bEwEgEnd dakjE is hEt antwoord van arcadis op dE stEEds tErugkErEndE wissElproblEmEn in dE wintEr. dE 

bEwEEg barE afschErming moEt voorkomEn dat Er brokkEn ijs tussEn dE wissEltongEn vallEn. ‘wannEEr succEs-

vol kunnEn dE  wissEls hEt uitEindElijk zondEr vErwarming stEllEn.’

ARCADIS BEDENKT BEWEEGBARE AFSCHERMING

Winterbestendig wissel

Eerst is de haalbaarheid van sa-
mendrukbare rubberen kus-
sens tussen de wissenstukken 
onderzocht. ‘Deze zouden de 
ruimte tussen de spoorstaven 
opvullen en worden samenge-

drukt op het moment 
dat het wissel om-
klapt. Een geschikte 
rubbersoort bleek 
echter niet te vinden. 
Ook een rubberen 
flap, die in opgevou-
wen positie tussen 
twee spoorstaven 
past, haalde het niet.’

Uiteindelijk kozen 
de ontwerpers voor 
een mechanische oplossing in de 
vorm van een relatief eenvoudig 
dakje. Hoewel een minder gracieu-
ze oplossing dan het kussen of de 
flap van rubber vereist het dakje 
geen geavanceerde materialen. 
‘Het afschermende dakje kan wor-
den vervaardigd van alom beschik-

Elk jaar is het weer raak: bij  
de minste vorst in combinatie met een paar 
centimeter sneeuw raken er spoorwissels de-
fect. De gevolgen zijn ingrijpend, want op het 
druk bereden Nederlandse spoornet heeft één 
defect al snel een domino-effect. Eén storend 
wissel betekent al snel de uitval van een hele 
trits treinen. De winterdienstregeling, die de 

NS tegen-
woordig uit 
voorzorg 
hanteert, 
biedt enige 
soelaas, maar 
ook met min-
der treinen 
blijven wis-

sels de achilleshiel van het spoor.
De gestrande reiziger stelt zich bij vorst en 

sneeuw al snel een vastgevroren wissel voor, 
maar in de praktijk blijken de spoorsplitsin-
gen niet zozeer vast te vriezen: verwarmings-
elementen gaan ijsvorming tegen en de wis-
selmotoren zijn sterk genoeg om evenwel 
vastgevroren wisseltongen los te trekken. Het 
zijn van treinen afbrekende stukken ijs die 

voor problemen zorgen. ‘Sneeuw en ijs hopen 
zich op onder een trein’, vertelt ir. Guido Vis-
ser, manager Business Development Global 
Rail bij Arcadis. ‘Juist bij het passeren van een 
wissel breken er door het trillen en schudden 
grote brokken los. Soms vallen deze ijsblok-
ken tussen de wisseltongen en vor-
men ze een blokkade. De motor is 
dan niet sterk genoeg om het wis-
sel om te zetten. Ook de wisselver-
warming biedt geen uitkomst, om-
dat het vermogen van de 
verwarmingselementen onvol-
doende is om de vaak forse blok-
ken in korte tijd te smelten.’

Dit probleem moet op te lossen 
zijn, concludeerden een paar ont-
werpers van ingenieursbureau 
 Arcadis ongeveer een jaar geleden 
tijdens een gesprek bij de koffie-
automaat. Op eigen initiatief na-
men zij het probleem onder de 
loep. ‘Uitgangspunt was het weg-
houden van ijsblokken tussen de 
wisseltongen’, vertelt ontwerper 
ing. Tjerk Peter van den Berg. 

het railopleidingscentrum in Amersfoort. Als 
het concept zich in de proefomgeving goed 
houdt, wil Arcadis uiterlijk in november star-
ten met praktijktests. ‘Wanneer succesvol 
kunnen de 
wissels het 
uiteindelijk 
zonder ver-
warming 
stellen’, 
meent Visser. 
‘Dat zou for-
se winst bete-
kenen, want 
een wissel-
verwarming verbruikt ongeveer net zoveel 
energie als een gemiddeld rijtjeshuis. In Ne-
derland liggen in totaal zo’n 6500 verwar-
mingssystemen, die aanslaan bij een tempe-
ratuur lager dan 5 °C en dus een aanzienlijk 
deel van de wintermaanden draaien.’ Maar 
eerst volgt dus een proef met het nieuwe dak-
je én het nieuwe type wisselverwarming. ‘In-
novaties in de spoorsector verlopen langzaam. 
Het ligt voor de hand om de systemen eerst 
naast elkaar te gebruiken.’ 

Wanneer het wissel omklapt en de tong zich 
naar de spoorstaaf beweegt, verplaatst het 
dakje, dankzij een mechanische koppeling 
met de drijfstangen van de wissel, zich in 
tegen gestelde richting. ‘Deze verplaatsing is 
essentieel’, legt Visser uit. ‘Er moet namelijk 
voldoende ruimte vrij blijven voor de passe-
rende treinwielen.’

Het grote voordeel van het Winterhard 
Wissel, zoals Arcadis het concept noemt, is de 
retrofitpotentie. ‘De hele constructie is relatief 
eenvoudig op een bestaand wissel te plaatsen’, 
legt Van den Berg uit. ‘Het geheel wordt op 
drie plaatsen door middel van reeds aanwezi-
ge bouten bevestigd. Er zijn dus geen aan-
passingen aan het wissel nodig. Voor de hori-
zontale verplaatsing van het dakje wordt 
gebruikgemaakt van de aanwezige wissel-
motor. Het mechanisme wordt eenvoudigweg 
verbonden met de drijfstang voor de wissel-
tongen.’

Arcadis werkt nu samen met het bedrijf 
Waverail, dat een nieuw type wisselverwar-
ming heeft bedacht, aan de ontwikkeling van 
een volwaardig prototype. Dit voorjaar hoopt 
het bedrijf een testexemplaar te installeren bij 

baar kunststof of zelfs van hout’, zegt Visser. 
Ook de werking ervan is eenvoudig: wanneer 
een wissel in doorgaande positie staat, dekt 
het dakje meer dan 60 % van de ruimte tus-
sen de spoorstaaf en de wisseltong af. ‘Grote 
blokken ijs kunnen zodoende niet in de tus-
senliggende ruimte belanden.’ ‘Wanneer het spoor het 

zonder verwarming kan 
stellen, levert dit een 
aanzienlijke energie
besparing op’

‘Grote blokken ijs 
kunnen niet meer in de 

tussenliggende ruimte 
belanden’
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Brokken ijs en bevroren sneeuw afkomstig van passerende treinen zorgen geregeld voor defecte wissels.
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Het wisseldakje 
van Arcadis dekt 
de spleet tussen 
de spoorstaaf en 
de wisseltong 
voor meer dan 
60 % af.
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