Stichting Holland Spoor
jaarverslag 2014
Personalia
In 2014 bestond Stichting Holland Spoor (SHS) uit de volgende personen:
Rob Kouffeld
Henk Mooij
Hendrik Spek
Jeroen Mooij
Hidde Romeijn
Jan-Albert van Ree

voorzitter
penningmeester
secretaris
projectleider, acquisitie
projectleider, acquisitie
webmaster

Activiteiten (per maand)
februari
SHS en TU Delft zijn in gesprek met ProRail om elke 3 weken te kunnen roestrijden
met de UMR (afhankelijk van locatie met 1200, 1300 of 2200) in een regio, waarbij alle
vier de regio’s om beurten aan bod komen. Tegelijkertijd met het roestrijden kunnen
dan metingen worden verricht door de TU.
juni
Op 6 juni 2014 ontving SHS opdracht voor het rijden van een roesttrein in de
RAS-gebieden bij Rotterdam én bij Hoofddorp in één dienst, uit te voeren op 17 of 18
augustus vòòr 05:00 uur. De opdrachtgever is Infraspeed, de beheerder van de hsl.
december
Roestrijden
 Intern ProRail wordt gewerkt aan een raamcontract voor het roestrijden bij
buitendienststellingen.
 Apn-Ztwo is gereden met Plan U 121
Sandite
 6 ritten gereden, met materieel van VolkerRail (V100).
 Gepland was om de 1200 van EETC in te zetten, maar dat is niet doorgegaan omdat
VolkerRail geen overeenkomst heeft met de energieleverancier.
 Locon kan op de korte termijnen die bij Sandite rijden bestaan, geen materieel leveren.
CTO
 Zowel Hidde als Jeroen hebben contact met Rolf Dollevoet (TU Delft) m.b.t. CTO.
 Rijtuig is bedrijfsvaardig.
 O.a. Hogeschool Utrecht, TU Twente en TNO hebben aangegeven ook proeven te

willen gaan doen met behulp van de UMR.
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Wat gebeurde er nog meer in 2014:
ILT geeft aan dat zij het roestrijden als een commerciële activiteit beschouwt, terwijl SHS dit
ziet als een conditierit. SHS biedt conditieritten aan aan museumbedrijven. Onder de term
conditieritten vallen in feite alle activiteiten van SHS: zowel roestrijden, als ook sandite rijden
en ijzel rijden.
Donaties
In 2014 zijn door SHS geen donaties gedaan, omdat het aantal activiteiten en daarmee ook
de inhoud van de fondsenpot gedurende de loop van het jaar laag is gebleven.
<<<
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