
Sinds twee jaar worden de wissels in Brabant elektronisch gecon-

troleerd. Dat was wel even schrikken: twintig procent van alle wis-

sels zat in de gevarenzone. Onderhoudsengineer Joost Verschure

van InfraSpect legt uit.

Eén man duwt de meettrolley

over het spoor en 'leert' de com-

puter waar hij is in het wissel.

De laptop op de trolley bewaart

de meetgegevens. Joost: 'Als de

trolley het wissel kent, kun je zo

doorlopen. Een wissel meten

duurt dan een half uurtje.' Voor-

heen moesten meetspecialisten

de handapparatuur afstellen per

meetpunt en alles zelf noteren.

'Wij meten met onze trolley elke

vijf millimeter van het wissel.

Handmatig worden de door Pro-

Rail gevraagde punten geme-

ten', vertelt Joost. Hij verwerkt

en analyseert de meetgegevens.

Daarna geven de onderhouds-

engineers bij Services Eind-

hoven een onderhoudsadvies.

om zoveel wissels 'gevaarlijk'

zijn: 'De wissel mal meet zo

nauwkeurig dat een tiende milli-

meter al het verschil kan zijn tus-

sen 'okay' of 'bodemwaarde-

overschrijding'. Of ernstiger: op

korte termijn óf direct herstel-

len.' Hij moest dat wel even uit-

leggen aan zijn opdrachtgevers

bij BAM Rail in Eindhoven, maar

toen werden ze enthousiast,

want het meten met de trolley

kost minder tijd en mankracht.

Joost breidt zijn werkterrein uit:

'In Rotterdam zijn de onder-

houdstechnici juichend over het

elektronisch meten.' Joost lacht:

'Ik hoop dat we daar straks ook

mogen meten.'

Joost heeft nog niet hoeven ad-

viseren om treinen in de remise

te houden, want hij weet waar-
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