
Applicatie Categorie Soort data

url Contact

AFCA Configuratiedata
Melden van datafouten op seinwezen tekeningen e.d. SWOD, SWID, 

BVS. https://www.plandix.nl/link/melding afca@rigd-loxia.nl

ALVvalidatie Informatiestandaarden M.b.v. de validator controleer je het titelblok van de tekening.
https://prorail.moxio.com/validator/#valideren alvvalidator@prorail.nl

Assetdegeneratie - 

Vervangingsprognoses
Configuratiedata

Webapp met overzicht van assetdegeneratie en 

vervangingsprognose.

Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

BBMS Conditiedata
Branch Breed Monitoring Systeem. Monitor met meetgegevens op 

spoorstaven, bvl, …

https://BBMS.prorail.nl inframonitoring@prorail.nl

Beperkingengebied Spoor Configuratiedata
Webapp met gegevens over gebieden waar beperkingen gelden 

v.w.b. infrawijzigingen.
Webapps LJV

geoinfo.portaal@prorail.nl

BID manager Informatiestandaarden Objecten bibliotheek BID00001 https://prorail.moxio.com/bid/ support@moxio.com

Bodemdalingskaart Configuratiedata https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/portal/bodemdalingskaart/u2/viewers/basic/geoinfo.portaal@prorail.nl

Bomen langs het spoor Configuratiedata
Deze webapp geeft alle stamposities, boomkronen, kluitposities en 

kwetsbare zones langs het spoor aan. De dataset komt van Cobra 

Groeninzicht en is in 2021 aangeschaft, actualiteit 2019.

Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Bons

Configuratiedata Deze viewer geeft een overzicht van alle spooruitbreidingen welke 

in beeld zijn bij capaciteitsmanagement

Webapps Capaciteitsmanagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Camera's op stations
Configuratiedata

CRR: voor het bewerken van cameraposities op stations. Deze 

worden gebruikt in het Genetec systeem.

Webapps Stations geoinfo.portaal@prorail.nl

Capaciteitsmanagement MLT Configuratiedata Webapp met midden en lange termijn planning. Webapps Capaciteitsmanagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Cartotheek extern Configuratiedata
Bibliotheek met geografische kaarten zoals bijvoorbeeld de 

geocodekaart.

Cartotheek helpdesk.spoordata@prorail.nl

Cartotheek intern Configuratiedata
Bibliotheek met geografische kaarten zoals bijvoorbeeld de 

geocodekaart.

Cartotheek helpdesk.spoordata@prorail.nl

C-SAM Configuratiedata Beheerapplicatie voor uitwisseling van BGT geo@prorail.nl

Dashboard Kunstwerken

Configuratiedata
GeoLab - Kunstwerken dashboard. In dit dashboard vind je van 

verschillende kunstwerken 3D modellen, drone foto's en andere 

(3D) informatie. Dit zijn (bijna) allemaal testen van het GeoLab.

Webapps AMI Vernieuwing geoinfo.portaal@prorail.nl

DINO loket Configuratiedata Webapp met gegevens over de ondergrond van Nederland. Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Donna Configuratiedata
ProRail Logistiek, Plannen en Toewijzen Infracapaciteit aan 

vervoerders van 3 dagen tot 1,5 jaar vooruit

donna@prorail.nl

Energieopwekking op eigen 

assets
Configuratiedata

Webapp over mogelijkheden van energieopwekking.

Webapps AMI Vernieuwing geoinfo.portaal@prorail.nl

GEOBRK Configuratiedata Kadastraal, grondplannen, onteigening (viewer)
http://geobrk.prorail.nl/viewer/index.html?viewer=GeoBRK geo-kadaster@prorail.nl

Geoinformatieportaal extern Configuratiedata Mapservices, webmaps, webapps, cartotheek, storymaps, ...
https://maps.prorail.nl/portal/apps/sites/#/geoinformatieportaal geoinfo.portaal@prorail.nl

Geoinformatieportaal intern Configuratiedata Mapservices, webmaps, webapps, cartotheek, storymaps, ...
https://geoinfo.prorail.nl/portal/apps/sites/#/datasets geoinfo.portaal@prorail.nl

GeoLab etalage

Configuratiedata

Op deze website vind je voorbeelden van het GeoLab voor concrete 

toepassingen voor gebruikers die passen binnen de 5D GIS visie. Dit 

zijn enerzijds PoC's die we uitvoeren, en anderzijds toepassingen 

die nu al door ProRail collega's gebruikt worden.

Webapps AMI Vernieuwing geoinfo.portaal@prorail.nl

ICT-O locaties raadplegen Configuratiedata Webapp met gegevens over ICTO (ICT operations) locaties. Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

InformatiePortaal (vervangen 

door Railinformatie Portaal)
Configuratiedata

Presentatielaag diverse data waaronder configuratie, storing, 

locatiegebonden en beveiliging. Wordt in 2022 geimplementeerd in 

een nieuw portaal waarin ook de railDocs info komt te staan.

https://informatieportaal.spoordata.nl/#/home railinformatieportaal@prorail.nl

Inspectietool Configuratiedata Registratie van inspecties door inspecteurs/toetsers kc_sapeam@prorail.nl

JIRA Configuratiedata
Registratie- en afhandeltool van klantvragen (storys). Greenteam is 

beheerder van JIRA.

https://jira.prorail.nl/projects/INFO/issues/INFO-

1004?filter=allissues

greenteam@rigd-loxia.nl

Klimaateffectatlas Configuratiedata

Deze website laat zien wat de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering kunnen zijn voor het spoor in Nederland. Hierbij 

is gekeken naar de thema's wateroverlast, hitte, droogte, 

overstromingen, storm en onweer. 

https://maps.prorail.nl/portal/apps/sites/#/klimaat geoinfo.portaal@prorail.nl

Kritische wissels VL
Configuratiedata

Overzicht Prioritering herstel wissels tijdens LUD gebaseerd op KIF. 

Voor winter 2021-2022.

Webapps Verkeersleiding geoinfo.portaal@prorail.nl

MEET
Configuratiedata

Ondersteuning bij het verzamelen van conditiedata t.b.v. het 

meetproces.

NABO Configuratiedata
Webapp met overzicht van Niet Actief Beveiligde Overwegen 

(NABO) en status.

Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Naiade Configuratiedata Viewer op de beheerdatabase voor inname en uitgifte van IMX
Toegang alleen voor beheerders naiade.helpdesk@prorail.nl

NS Schoontekeningen

Configuratiedata

Maatregelen op stations t.b.v. schoon-werkzaamheden. Het gaat 

hier om vlakken met een categorie bijbehorend op een oppervlakte. 

Deze schoontekeningen zijn afkomstig van NS Stations en om die 

reden alleen bestemd voor intern ProRail.

Webapps Stations geoinfo.portaal@prorail.nl

NS Stationsplattegrond

Configuratiedata
Deze viewer toont stationsplattegronden afkomstig van NS Stations 

en om die reden alleen bestemd voor intern ProRail gebruik. Bij 

kaartlagen kun je kiezen voor de verschillende verdiepingen.

Webapps Stations geoinfo.portaal@prorail.nl

NS Wintertekeningen

Configuratiedata

Maatregelen op het station t.b.v. het ijs-/sneeuwvrij houden tijdens 

de wintermaanden. Het gaat hier m.n. om vlakken met categorie en 

oppervlakte. Deze data is afkomstig van NS Stations en om die 

reden alleen bestemd voor intern ProRail gebruik.

Webapps Stations geoinfo.portaal@prorail.nl

Officiele bekendmakingen

Configuratiedata

Deze webapp toont de officiële bekendmakingen (besluiten) van de 

overheid. Dit zijn de bekendmakingen (bijvoorbeeld over het 

afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, 

provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de 

plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant 

(https://www.officielebekendmakingen.nl/). Deze data wordt 

iedere 24 uur ververst vanaf de bekendmakingen van KOOP (Kennis- 

en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties).

Webapps LJV geoinfo.portaal@prorail.nl

Omgevingseffecten Configuratiedata Webapp met gegevens over het basisnet (info Rijksoverheid).
Webapps LJV geoinfo.portaal@prorail.nl

Onderhoud watergangen

Configuratiedata

Deze webapp biedt een tussenresultaat (23-9-2019) met gegevens 

van de waterschappen. Deze zijn ontvangen via waterschap WSHD 

en Noorderzijlvest. De data is niet gestandaardiseerd en wijkt dus af 

per waterschap!

Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Onderhoudstool Configuratiedata Registratie storingen en mutaties door OA monteurs kc_sapeam@prorail.nl

Opgave en Kansenkaart Spoor en 

RO

Configuratiedata
Deze kaart is in opdracht van team MO afdeling CM opgesteld met 

als doel het samenbrengen van diverse landelijke onderzoeken. Hij 

bevat data onder andere IMA, MIRT en NOVI-data.

Webapps Capaciteitsmanagement geoinfo.portaal@prorail.nl

OTL Informatiestandaarden
Object Type Library. Objecten bibliotheek van ProRail. 

Waarschijnlijk de opvolger van de BID00001.

https://otl.prorail.nl/otl/ support@moxio.com

Profielmanager Conditiedata
Database (en viewer) met PVR (Profiel van Vrije Ruimte) gegevens. 

Zit per 1 oktober 2020 in SIGMA.

https://sigma.prorail.nl pvshelpdesk@prorail.nl

Projectenkaart Configuratiedata Webapp met projecten overzicht (bron is Primavera). Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

ProRail BBK en grenzen Configuratiedata
Webapp met basiskaartlagen (topografie) en gebiedsindelingen.

Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

ProRail BBK, grenzen en kadaster Configuratiedata
Webapp met basiskaartlagen (topografie), gebiedsindelingen en 

kadastrale grenzen.

Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

Prorail central Informatiestandaarden Moxio. BID-manager, Validator, Invulinstructies https://prorail.moxio.com/central/ servicedesk.prorail@prorail.nl

ProRail Incidentenregie Configuratiedata Webapp met gegevens over incidenten op het spoor. Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

ProRail luchtfoto extern Configuratiedata De meest recente ProRail luchtfoto's Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

ProRail luchtfoto intern Configuratiedata De meest recente ProRail luchtfoto's ProRail luchtfoto geoinfo.portaal@prorail.nl

PUIC Configuratiedata databaseregister met puicregistraties http://puic.prorail.nl/login.html mark.boeters@prorail.nl

railDocs (vervangen door 

Railinformatie Portaal)
Configuratiedata

Beveiligingsdocumentatie (SWOD, BVS etc.). Wordt in 2022 

geimplementeerd in een nieuw portaal.

https://www.raildocs.nl/raildocs/#/login Inhoudelijk: Loket@RIGD-Loxia.nl; technisch: 

Servicedesk ProRail? 

RailInfraCatalogus Informatiestandaarden Technische documentatie over objecten zoals richtlijnen, 

tekenvoorschriften, BID, etc.

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/ric/SitePages/Introductiepagina.aspxric@prorail.nl



Railinformatie Portaal
Configuratiedata

Portaal met informatie over objecten en documentatie 

(schematisch en geografisch)

https://www.railinformatieportaal.nl/ railinformatieportaal@prorail.nl

Railmaps Configuratiedata

Geografische data. Veel verschillende gebiedsindelingen, asset-

informatie van het spoor en zijn omgeving, in één geografische 

viewer. Tevens zoekfunctie.

http://www.railmaps.nl railmaps@prorail.nl

Realtime Treinbeeld 

Productiegegevens

Configuratiedata Deze viewer is de demoversie van Realtime Treinbeeld en laat 

productiedata van MTPS zien, realtime om de 10 seconden.

Webapps AMI Vernieuwing geoinfo.portaal@prorail.nl

Referentieprognose-2021 

Reizigers en Goederen

Configuratiedata

Deze kaart bevat referentieprognoses 2021 voor reizigers- en 

goederenvervoer. De uitgangspunten en contactpersonen zijn te 

vinden onder het informatieknopje rechtsboven in het scherm. De 

data voor alle reizigersdata gelden voor de jaren 2030, 2040 en 

2050.

Webapps Capaciteitsmanagement geoinfo.portaal@prorail.nl

RINF Configuratiedata Capaciteitsverdeling Europa https://rinf.era.europa.eu/rinf RINF@ProRail.nl

SAP Configuratiedata
SAP EAM en SAP PLM. Configuratiedata en locatiegebonden 

documenten. Storingen

kc_sapeam@prorail.nl) 

Servicedesk Portaal Configuratiedata
Technische vragen over applicaties zoals PLANDIX, railDocs, CARE 

Werkbanken, CARIS, VPI etc. https://jira.rigd-loxia.nl/servicedesk/customer/portal/1 servicedesk@rigd-loxia.nl

Shape Configuratiedata Kadastrale info http://shape.prorail.nl geo-kadaster@prorail.nl

Sherlock Conditiedata Treinbewegingen, punctualiteit, sectiebezettingen nvt, dient geinstalleerd te worden op de pc sherlock@prorail.nl

SIGMA Configuratiedata
Webviewer met info over spoorligging en profielmanager voor 

internen.

http://sigma.prorail.nl pvshelpdesk@prorail.nl

C

SIGMA Configuratiedata
Webviewer met info over spoorligging en profielmanager voor 

externen

https://sigma.prorail.nl pvshelpdesk@prorail.nl

SPOORDATA.NL Configuratiedata Portaal met info over spoordata https://www.spoordata.nl/? helpdesk.spoordata@prorail.nl

SpoorInBeeld Configuratiedata
Portaal/viewer met beeldmatriaal zoals luchtfotos, obliek, 

panorama, puntenwolken

https://spoorinbeeld.nl/ helpdesk.spoordata@prorail.nl

SpoorStaat Conditiedata Dashboard met informatie over de staat van het spoor http://spoorstaat.prorail.nl/ spoorstaat@prorail.nl

SpoorWeb - Regionale 

uitzonderingen (view)

Configuratiedata

Deze kaart geeft handvaten voor de Meldkamer Spoor om beter om 

te kunnen gaan met regionale uitzonderingen. Middels deze kaart 

kan de MKS triggers openen om te bekijken met welke (tijdelijke) 

regionale uitzonderingen zij rekening moeten houden.

Webapps Verkeersleiding geoinfo.portaal@prorail.nl

Stations werkzaamheden Configuratiedata Webapp met gegevens over de werkzaamheden op stations.
Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Streetsmart (cyclorama's) Configuratiedata https://streetsmart.cyclomedia.com/login helpdesk.spoordata@prorail.nl

TROTS Conditiedata Berijdingsgegevens nvt

Uitleg Explorer App Configuratiedata
Webapp met een link naar een document met uitleg over de ESRI 

Explorer app.

Webapps extern geoinfo.portaal@prorail.nl

V&G-dossier Configuratiedata
Viewer en documenten ter ondersteuning van het vervaardigen van 

een V&G-dossier

https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/SitePages/Ho

me.aspx

v&g-dossier@prorail.nl

Waterschappen Configuratiedata Webapp met overzicht van waterschappen in Nederland Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Werkzaamhedenkaart Configuratiedata GeoWeb site (info over werkzaamheden aan het spoor)
Omwonenden: https://spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl/ of 

Aannemers: http://spoorwerkinmijnbuurt-beh.prorail.nl/

geoinfo.portaal@prorail.nl

WIBON Configuratiedata Ondergrondseinfra KLIC
Soeroeng, J.M. (Joeri) 

<Joeri.Soeroeng@prorail.nl>

Wisselverwarming Configuratiedata Webapp met info over wisselverwarmingsobjecten. Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl

Zettingskaart Configuratiedata Webapp met overzicht van zettingen in Nederland. Webapps AssetManagement geoinfo.portaal@prorail.nl


