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Inleiding 

Per 1 december 2009 is door ProRail de CO2-prestatieladder ingevoerd, een 
instrument om de CO2-uitstoot van opdrachtnemers terug te dringen en de uitstoot 
van de sector te verminderen. Deze ladder kenmerkt zich door treden, waarbij een 
hogere trede een hogere fictieve korting op de aanbiedingsprijs met zich mee brengt.  
Voor opdrachtnemers is de prestatieladder een extra impuls om duurzaam te 
ondernemen. Daarnaast biedt de ladder kansen om zich niet alleen kwalitatief te 
onderscheiden van concurrenten, maar ook op duurzaamheid.  
 
De prestatieladder heeft Movares gestimuleerd tot het versneld doorvoeren van 
maatregelen om CO2-emissies en reductieopties in kaart te brengen en om haar 
directe en indirecte emissies te verminderen. Een onderdeel van de eisen voor het 
bereiken van niveau 4 is het in kaart brengen van scope 3 emissies. Niet alle scope 3 
emissies moeten in kaart gebracht worden, maar slechts 2 ketens moeten op CO2 
worden geanalyseerd. De selectie van deze ketens is beschreven in het document 
“Scope 3 analyse Movares 2010”. Eén van de te analyseren ketens is de keten van 
wisselverwarming. Dit document beschrijft deze analyse. De uitgevoerde stappen in 
de analyse zijn: 

• In kaart brengen van de keten 
• Identificeren partners in de keten 
• Kwantificeren van de CO2-emissie van de keten 

 
Wisselverwarming is het verwarmen van wissels met als doel het voorkomen van 
het vastvriezen van wisseltongen tijdens de winter. Dit vastvriezen is een belangrijke 
oorzaak van problemen op het spoor tijdens de winter. Een betrouwbaar systeem 
voor wisselverwarming is dus essentieel om de treinenloop voldoende te kunnen 
garanderen.  
 
Wisselverwarming en verlichting op stations vormen de twee grootste 
energiegebruikers van ProRail. Daarom heeft Movares onderzoek gedaan naar 
mogelijke alternatieven voor wisselverwarming. 
De in Nederland meest gebruikte methode van wisselverwarming is het gebruik van 
open branderpijpen die werken op aardgas. In het buitenland wordt veel gebruik 
gemaakt van wisselverwarming met elektrische verwarmingselementen. In dit 
voorstel worden  alternatieven voor de vervanging van  deze open branderpijpen 
beschreven en vergeleken op investeringskosten, exploitatiekosten, energiegebruik 
en CO2-emissies. 
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1 De keten van wisselverwarming 

Om de CO2-emissies van wisselverwarming gedurende de levenscyclus in kaart te 
kunnen brengen, is het van belang om de verschillende emissiebronnen te 
identificeren. Op basis hiervan kunnen de belangrijkste emissiebronnen geselecteerd 
worden. Deze belangrijkste emissiebronnen vormen de aanknopingspunten voor 
emissiereductie opties. 

1.1 Ketenuitwerking wisselverwarming 

De levenscyclus, zoals weergegeven in Figuur 2, is gebaseerd op een generiek 
wisselverwarmingssysteem. Afhankelijk van welk systeem wordt toegepast, kunnen 
bepaalde stappen specifiek worden ingevuld, zoals recycling en winning van 
grondstoffen. Voor de huidige analyse wordt uitgegaan van het in Nederland meest  
toegepaste branderpijp systeem, gevoed door aardgas. 
 
In de spoorsector is het gebruikelijk om te focussen op het energieverbruik tijdens de 
levensfase, vooral omdat het energieverbruik en de CO2-emissies tijdens bouw en 
sloop gering zijn ten opzichte van de hoge emissies ten gevolge van het 
energieverbruik tijdens de levensfase. In de levenscyclus in Figuur 2 is de 
levensduur met bijbehorend energieverbruik aangegeven middels een geel blok. 
 
Om de aanname dat de CO2-emissies tijdens de bouw en sloop fase gering zijn, zijn 
deze voor wisselverwarming gebaseerd op elektrisch lint ingeschat zoals opgenomen 
in bijlage 1. Daarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 25 jaar 
 
Productie assemblage en plaatsen    50  kg CO2/jaar per wissel 
Sloop          15  kg CO2/jaar per wissel 
Onderhoud excl energie verbruik   53  kg CO2/jaar per wissel 
 
Ten opzichte van het energiegebruik van elektrisch lint van 1024 kg CO2/jaar per 
wissel kan daarom voor deze ketenanalyse worden volstaan met een beschouwing 
van het energiegebruik omdat de CO2-uitstoot ten gevolge van het energieverbruik 
ongeveer 90 procent van de totale CO2-uitstoot bedraagt. 
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1.2 Systeemanalyse wisselverwarming 

Voor de systeemanalyse van bestaande wisselverwarmingssystemen wordt uitgegaan 
van het meest gebruikte branderpijpsysteem. Dit systeem bestaat uit de volgende 
componenten: 

• Twee branderpijpen, die met klemmen aan de rails worden bevestigd. Deze 
branderpijpen bestaan uit vierkante, aluminium profielen met daarin een 
eveneens vierkant ontstekingsprofiel met vonkontstekers. 

• Gasvoorziening met bekabeling. De branderpijpen zijn aangesloten op een 
aansluitkast, die is gekoppeld aan een gasleiding. Uitval van de 
branderpijpen wordt gecommuniceerd naar centrale computers of een 
centrale veiligheidskast, die in dat geval de branderpijp afsluit. 

• Optioneel zijn ook meetcomputers e.d. te installeren.  
 
Omdat, afgezien van de gasinfrastructuur, de hoeveelheid materiaal erg beperkt is, 
zie voor een afbeelding Figuur 2, is het bij het analyseren van CO2-
reductiemogelijkheden bij wisselverwarming niet relevant om te kijken naar het 
gebruik van andere materialen, naar hergebruik van materialen of naar andere 
manieren van transport, de effecten van deze emissiereducties vallen in het niet bij 
de hoge emissies tijdens de levensfase. In dit onderzoek focussen wij ons dan ook 
alleen op het energieverbruik tijdens de levensfase. 
 

 
Figuur 1 Branderpijpsysteem           Bron: Wikipedia 
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1.3 Energieverbruik wisselverwarming 

Zo’n 15 procent van het jaarlijkse energieverbruik van ProRail komt voor rekening 
van wisselverwarming, dit komt neer op ruim 11 miljoen kWh per jaar1. 
Wisselverwarming zorgt voor 20% van de totale CO2-uitstoot van ProRail. 
Daarnaast leidt de lage betrouwbaarheid tot imagoschade en brengen de huidige 
systemen hoge onderhouds- en energiekosten met zich mee. 
 
In 2002 heeft Movares het initiatief genomen tot de ontwikkeling van 
wisselverwarming op basis van bodemwarmte. Na de bouw en beproeving van een 
prototype in Arnhem werd in 2006 in opdracht van ProRail een eerste installatie 
voor  22 wissels in Lelystad gebouwd. Daarna volgde in 2007 nog een installatie in 
Utrecht voor 28wissels.  In 2009 heeft ProRail besloten zowel Arnhem als de 
Hanzelijn te voorzien van wisselverwarming op basis van bodemwarmte. Verwacht 
mag worden dat een steeds groter deel van de nieuwbouw van wisselverwarming zal 
worden ingenomen door wisselverwarming op basis van bodemwarmte 
 
Na de problematiek met wisselverwarming in de winter 2009 -2010  heeft Movares 
op eigen initiatief een onderzoek gedaan naar diverse alternatieve systemen voor het 
vervangen van de bestaande branderpijpsystemen en heeft de kosten voor ombouw 
naar een alternatief  en het energieverbruik van deze systemen tijdens de levensfase 
in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek adviseert Movares om de huidige 
branderpijpsystemen te vervangen door bodemwarmtesystemen en nader onderzoek 
te doen naar het combineren van wisselverwarming op bodemwarmte met een 
Warmte Koude Opslag (WKO) op stations. Dit voorstel wordt verder toegelicht in 
het vervolg van dit rapport. 
 

                                                   
1 Gegevens voor 2008. Bron:bijlage II, p. 4 en 
http://www.prorail.nl/Publiek/prorailprijsvraag/deprijsvraag/Pages/Informatie.aspx  

http://www.prorail.nl/Publiek/prorailprijsvraag/deprijsvraag/Pages/Informatie.aspx
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Figuur 2 Levenscyclus van een wisselverwarmingssysteem 
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2 Identificatie van partners in de keten 

Gebaseerd op de analyse van de levenscyclus, zoals uitgevoerd in hoofdstuk 1,  zijn 
de directe partners van Movares in de keten van een wisselverwarmingssysteem 
geïdentificeerd, zie Tabel 1. 

Tabel 1 Ketenpartners Movares voor wisselverwarmingssysteem 

Categorie Partner 
Opdrachtgever ProRail (systeemkeuze) 
Leverancier TripleS, Heatpoint 
Plaatsen Volker Stevin 
Energievoorziening ProRail, VolkerRail 

Onderhoud Volker Stevin 
Verwijderen Volker Stevin 
 
Informatie over het energieverbruik en de emissies van conventionele 
wisselverwarmingssystemen zoals momenteel in gebruik, kunnen worden 
aangeleverd door ProRail en leveranciers van wisselverwarmingssystemen.  
De alternatieven zijn deels door Movares in samenwerking met Volker Stevin 
ontwikkeld, en deels bestaande alternatieven waarvan informatie via leveranciers is 
opgevraagd of waarvoor calculaties door Movares zelf zijn uitgevoerd. 
 
Om uitwisseling van gegevens eenvoudiger te maken en inzicht te krijgen in de 
CO2-footprint van een wisselverwarmingssysteem gedurende zijn levensfase, 
gefocust op energieverbruik, heeft Movares verschillende contacten leveranciers en 
aannemers. Voor wisselverwarming zijn er contacten met VolkerRail, TripleS en 
HeatPoint.  
 
De informatie die via de diverse partners is verkregen, is gebruikt in hoofdstuk 3 om 
de CO2-footprint van het energieverbruik van de diverse alternatieven, zoals 
onderzocht door Movares, in kaart te brengen. 
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3 CO2-emissie wisselverwarming 

In deze stap wordt de CO2-emissie van de in Figuur 2 in een geel kader aangegeven 
levensfase geanalyseerd om een beeld te schetsen van de CO2-footprint van een 
wisselverwarmingssysteem. Als conventioneel model wordt een branderpijpsysteem 
op aardgas gebruikt.  
Movares heeft de volgende alternatieven onderzocht: 

1. Elektrisch lint: wisselverwarming gevoed door elektriciteit. Dit systeem 
wordt in het buitenland veel toegepast. 

2. Centrale buissysteem: CV-achtig systeem met warm water, gevoed door 
aardgas. 

3. Elektrische warmtepomp t.b.v. bodemwarmtesysteem: systeem dat gebruik 
maakt van bodem warmte (ondiepe bodemlussen) om een wissel te 
verwarmen. 

4. Gas warmtepomp t.b.v. bodemwarmtesysteem: analoog als voorgaande, 
maar met gas als energiebron voor de warmtepomp. 

5. Branderpijp: conventioneel, open brander systeem op aardgas. 
 
Voor de uitgangspunten voor de vergelijking van deze 5 systemen wordt verwezen 
naar bijlage 1. 
 
De belangrijkste kenmerken en verschillen zoals uitgewerkt in Bijlage 1 worden 
hieronder kort beschreven: 
 
Als referentie wordt gebruik gemaakt van het bestaande branderpijpsysteem. Het 
open brandersysteem heeft een laag rendement waardoor het een hoger thermisch 
vermogen heeft dan de andere systemen. Het systeem heeft qua onderhoud veel 
aandacht nodig ivm de jaarlijks schoonmaken van de branderpijpen en de controle 
van de vonkontstekers. Ondanks de hoge energie en onderhoudskosten tov de 
uitgewerkte alternatieven is de vervanging bij de huidige energieprijzen op 
economische gronden niet rendabel.  
 
In het buitenland wordt veel gebruik gemaakt van  elektrisch lint verwarming. De 
kosten van deze installatie zijn ondanks de eenvoud van de installatie aan het spoor 
hoger dan andere systemen. Dat wordt veroorzaakt door de isolatietrafo’s en het 
transport van elektrische energie op het emplacement. In de kosten van alle 
varianten is rekening gehouden met de sloop van de branderpijpen en de kosten om 
de werkzaamheden op het spoor veilig te kunnen uitvoeren. Door deze kosten die 
voor alle varianten gelden is het verschil in prijs tussen de varianten kleiner dan men 
bij een eerste globale beschouwing zou verwachten. Elektrisch lint heeft een hoge 
CO2 uitstoot door conversieverliezen bij de opwekking van elektriciteit op basis van 
fossiele energie   
 
In Nederland wordt naast wisselverwarming met branderpijpen  en elektrisch lint 
gebruik gemaakt van het centrale buissysteem waarbij de warmte wordt opgewekt 
door een CV ketel. Het is een eenvoudig en goedkoop systeem. Het maakt gebruik 
van het bestaande gasnet voor de branderpijpen en heeft een aanzienlijk lagere CO2  
emissie dan elektrisch lint. 
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Wisselverwarming met bodemwarmte is door Movares geïntroduceerd. Door 
gebruik te maken van een geoptimaliseerde rail warmtewisselaar kan het wissel bij 
een lage vloeistof temperatuur worden verwarmd. Daardoor kan een CoP van 4 
worden gerealiseerd. Daardoor heeft het systeem een laag energieverbruik en CO2 
emissie. Hoewel de warmtepomp en de bodemlus meer geld kosten dan de installatie 
voor elektrisch lint valt de installatie toch lager uit omdat het kabelnet veel 
goedkoper is door de lagere benodigde vermogens. Hoewel wisselverwarming met 
bodemwarmte een langere opwarmtijd nodig heeft ( ongeveer 45 minuten) dan 
bijvoorbeeld elektrisch lint is voor alle systemen gerekend met 500 uur brandtijd 
zoals gespecificeerd door ProRail.  Omdat wisselverwarming vanuit een centraal 
weermodel wordt aangestuurd is  er geen onderscheid tussen de systemen qua 
inzetduur. 
 
In verband met de hoge aanlegkosten voor de aanvoer van elektrische energie is ook 
gekeken naar bodemwarmte op basis van een gaswarmtepomp. Bij een CoP van 1,5 
heeft het systeem een wat hogere CO2 emissie dan de elektrische warmtepomp 
variant.  De installatiekosten vallen wel wat lager uit.  
 
 
Door het combineren van wisselverwarming op bodemwarmte met Warmte Koude 
Opslag (WKO’s) op stations is een verdere verhoging van de rentabiliteit van 
wisselverwarmingssystemen op bodemwarmte mogelijk. Wissels (en 
wisselverwarming) liggen hoofdzakelijk bij stations en kunnen daarom uitstekend 
worden gecombineerd met WKO. Door het opslaan van warmte in de zomer en 
koude in de winter in het grondwater wordt bij de verwarming en koeling van 
kantoren substantieel op investerings-, onderhouds- en energiekosten bespaard. 
Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van deze gebouwen aanzienlijk verlaagd. ProRail 
kan zo functioneren als leverancier van groene warmte en koude op stations en in de 
nabije omgeving. 
Doordat de meeste kantoren een warmteoverschot hebben is een WKO goed te 
combineren met de aanleg van wisselverwarming op bodemwarmte. Dat verhoogt de 
rentabiliteit en de CO2   reductie van dit voorstel aanzienlijk. 
 
 

3.1 CO2-footprint wisselverwarmingssysteem 

Als uitgangspunten voor de berekening zijn 500 branduren per jaar (vallend in het 
seizoen van 1 oktober tot 1 april) per wissel, met een vermogen van 4,5 kW per 
wissel, gebruikt. Uitgegaan wordt van een standaard 1:9 wissel.  
De energieverbruiksgegevens voor de hierboven genoemde systemen zijn 
weergegeven in Tabel 2 
Bij de interpretatie van genoemde tabel is het van belang om te weten dat voor 
bodemwarmtesystemen een rendement van meer dan 100 procent geldt. De 
gehanteerde emissiewaarden zijn 0,455 kg CO2/kWh en 1,825 kg CO2/m3 aardgas2.  

                                                   
2 Bron: CO2-prestatieladder, SKAO 
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Tabel 2 Verbruik en CO2-uitstoot van wisselverwarming  Bron: Movares, zie bijlage I 

 Verbruik elektriciteit Verbruik gas  
Systeem [kW] [kWh/jr] [m3/h] [m3/jr] CO2-uitstoot [kg/jr] 
Elektrisch lint 4,5 2.250   1024 
Centrale buis   0,69 342 624 
Elektrische warmtepomp 1,1 563   256 
Gaswarmtepomp   0,34 171 312 

Branderpijp   1,51 755 1378 
 
De CO2-uitstoot van de diverse systemen is weergegeven in Figuur 3 
 

 
 

Figuur 3 CO2-emissie per wissel per jaar 

 
Voor de onderzochte systemen zijn de investeringen bij vervanging van de huidige 
branderpijpsystemen, de energiekosten per jaar en de onderhoudskosten per jaar 
weergegeven in   
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Tabel 3. De gebruikte kleuren zijn een indicatie van de relatieve score ten opzichte 
van de alternatieven. 
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Tabel 3 Keuzetabel           Bron: Movares, zie bijlage I 

Systeem Investering [€] Energie [€/jr] Onderhoud [€/jr] CO2-uitstoot [kg/jr] 
Elektrisch lint 24.500 222 130 1024 
Centrale buis 17.500 152 90 624 
Elektr. warmtepomp 23.000 56 90 256 
Gaswarmtepomp 20.000 80 90 312 
Branderpijp Bestaand 336 310 1378 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bodemwarmtesystemen niet alleen op het gebied 
van CO2-reductie, maar ook op andere terreinen beduidend beter scoren dan de 
alternatieven.  

3.2 Analyse en conclusies 

Indien ProRail de huidige wisselverwarming  met branderpijpen gaat vervangen is 
vervanging door de in het buitenland gebruikelijke verwarming op basis van 
elektrisch lint qua duurzaamheid en kosten de slechtste keuze. Dit rapport toont aan 
dat er veel energie- en CO2-besparing is te behalen bij het vervangen van de huidige 
branderpijpen (3000 stuks) door bodemwarmtesystemen. Op basis van de 
overwegingen in dit hoofdstuk adviseert Movares dan ook om deze systemen te 
vervangen door een van de twee varianten gebaseerd op bodemwarmte 
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4 Reductiedoelstelling Movares 

Na de in hoofdstuk 3 beschreven analyse van de CO2-emissies tijdens de levensduur 
van de diverse wisselverwarmingssystemen, kunnen reductiemogelijkheden worden 
geïdentificeerd ten opzichte van het bestaande systeem met branderpijpen Dit proces 
en de bijbehorende doelstellingen zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Identificatie van reductiemogelijkheid 

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot van een wisselverwarmingssysteem vindt 
plaats tijdens de operationele levensduur van het systeem. In het vorige hoofdstuk 
zijn de verschillende alternatieven onderzocht en heeft Movares de CO2-reductie 
potentie van de verschillende alternatieven aangegeven. 
Bij de berekening van de CO2-reductie heeft Movares rekening gehouden met 
aansturing van het systeem op basis van de weersvoorspelling en isolatie van de 
wissels, twee maatregelen die de efficiëntie verhogen en CO2-uitstoot van wissels 
aanzienlijk verlagen.  
 
Movares ontwerpt en adviseert ProRail bij de aanleg en het onderhoud van het 
spoorwegnet. In die rol is Movares in staat alternatieven te adviseren voor het 
vervangen van bestaande wisselverwarmingssystemen of het toepassen van nieuwe 
wisselverwarmingssystemen. In dit project heeft Movares verschillende systemen 
onderzocht op emissiereductie en kosteneffectiviteit en het resultaat van dit 
onderzoek ter informatie voorgelegd aan ProRail. 
 
Op basis van de CO2-emissies van de verschillende systemen adviseert Movares om 
de huidige systemen om te bouwen naar systemen op bodemwarmte. Afhankelijk 
van de situatie kan worden gekozen voor een warmtepomp op gas of op elektriciteit. 
Hoewel een systeem op elektriciteit qua CO2-uitstoot slechter scoort dan een 
systeem op gas, bieden de duurzame mogelijkheden bij toepassing van een 
elektrisch systeem perspectieven op additionele CO2-besparing. 
 
Een wisselverwarmingssysteem op bodemwarmte bestaat globaal uit de volgende 
componenten: 

1. Verticale bodemlus met vloeistof voor warmtewisseling t.b.v. primaire 
circuit; 

2. Kast met opvoerpompen, leidingwerk en warmtepomp; 
3. Horizontaal leidingwerk t.b.v. secundaire circuit; 
4. Warmtewisselaar aan de rail; 
5. Regelinstallatie inclusief software 

 
De voordelen van een bodemwarmtesysteem ten opzichte van de andere systemen 
zijn weergegeven in Tabel 4. Als referentie van een bodemwarmtesysteem is het 
elektrische systeem gebruikt. 
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Tabel 4 Vergelijking elektrisch bodemwarmtesysteem met andere systemen 

Systeem Investering [€] Energie [€/jr] Onderhoud [€/jr] CO2-uitstoot [kg/jr] 
Elektrisch lint 6% lager 75% lager 31% lager 75% lager 
Centrale buis 30% hoger 65% lager Gelijk 59% lager 
Branderpijp Bestaand 84% lager 71% lager 81% lager 
 
Uit bovenstaande tabel is duidelijk dat de CO2-uitstoot aanzienlijk lager wordt bij 
ombouw van de bestaande systemen naar een warmtepompsysteem. 
 

4.2 Reductiedoelstelling Movares 

Doordat Movares in het verleden het initiatief heeft genomen wisselverwarming te 
ontwikkelen is in 2009 al voor zo’n 50 gerealiseerde wissels een besparing bereikt 
van ongeveer 50 ton CO2/jaar. Door de door ProRail voorgenomen 
nieuwbouwprojecten voor Arnhem en de Hanzelijn zal deze besparing verdubbelen.   
 
 
Als lange termijn doelstelling streeft Movares ernaar om drieduizend bestaande 
branderpijp systemen om te bouwen naar nieuwe bodemwarmtesystemen met een 
elektrisch of gas aangedreven warmtepomp. Per geïnstalleerd systeem levert dat 
tijdens de levenscyclus een CO2-reductie van ongeveer 81% op bij de 
uitgangspunten en aannamen  in deze studie.  De totale reductie voor 3000 systemen 
staat gelijk aan 3363 ton CO2 bij een CO2-reductie van 81%.  
 
Conform bijlage 2  heeft ProRail de ambitie om haar CO2 emissie met 2% per jaar 
te verminderen tot 2012. Hun CO2 emissie in 2008 bedraagt 45.000 ton CO2 per 
jaar. De reductiedoelstelling bedraagt dus 900 ton per jaar. Op basis van het 
keteninitiatief van Movares is in het referentiejaar 2009 een CO2 reductie van 56 ton 
CO2 per jaar bereikt. In 2011 en in 2012 zullen naar verwachting een 80 tal wissels 
met bodemwarmte door ProRail worden gerealiseerd waarmee de reductie nog met 
90 ton CO2 per jaar zal stijgen.  Daarmede is duidelijk dat dit keteninitiatief in 2009 
een grote bijdrage aan de reductiedoelstelling van ProRail heeft geleverd en dat die 
bijdrage in 2011 en 2012 nog aanzienlijk zal stijgen.  
De potentie van dit initiatief is meer dan 3 maal de besparingambitie van ProRail per 
jaar.  
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Figuur 4 CO2 reductie [ton] door geplaatste wissels met wisselverwarming 

 

4.3 Plan van aanpak voor realisering reductiedoelstelling 

 
Het voorstel om de huidige branderpijpen te vervangen door systemen op 
bodemwarmte is besproken met ProRail op 15 maart 2010, zie bijlage I. ProRail 
vindt dit voorstel interessant en wil het nader onderzoeken, maar gaf tijdens de 
bespreking aan eerst te willen focussen op korte termijn oplossingen. In 2011 zal er 
opnieuw overleg plaatsvinden over dit onderwerp tussen Movares en ProRail. 
 
Doordat de daadwerkelijke ombouw in de investeringsplannen van de beheerder 
moet worden opgenomen kan Movares geen reductiedoelstelling vastleggen. Zij kan 
slechts een inspanningverplichting aan gaan om nader studie te doen en met de 
beheerder te overleggen. 
 
Concreet zal Movares de komende jaren minimaal tweemaal per jaar CO2   reductie 
met wisselverwarming onder de aandacht van ProRail brengen en de ketenanalyse 
aanpassen op basis van de gegevens die beschikbaar komen. 
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Bijlage I Eigen onderzoek Movares naar wisselverwarmingssystemen 
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Bijlage II ProRail, putting energy into switch heating 
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