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De wintrackmasten is één van TenneT’s meest recente innovaties. Deze masten zijn in het 

hoogspanningsnet de opvolger van de open vakwerkmasten. In de nieuwe constructie 

wordt gebruikt gemaakt van pylonen waar de stroomkabels inhangen. De gesloten 

structuur van de pylonen vereenvoudigt het onderhoud en biedt tevens mogelijkheden 

voor onbemande inspectie. 

Netwerkbeheerder TenneT is van plan om inspecties 

onbemand uit te gaan voeren, zodat inspecteurs 

veilig aan de grond kunnen blijven staan. Het 

bedrijf heeft DEMCON opdracht gegeven voor een 

conceptstudie. De vraag is een robot te ontwikkelen 

voor inspectie – en op termijn ook onderhoud – van 

de masten. Met deze opdracht stapt DEMCON 

in vroegtijdig stadium in een complex project, 

waarmee ze samen met de klant concepten 

beproeven en een concrete oplossing ontwikkelen. 

In de toekomst kunnen er ook voor open masten 

inspectie-oplossingen bedacht worden.

De inspectierobot gaat de stalen segmenten in de 

mast inspecteren, bijvoorbeeld op corrosie. Maar 

ook de naden daartussen en de aanhechtingen 



van de kabelophangpunten. De robot krijgt een 

camera en een laagdiktesensor en op termijn 

een sensor/actuator voor het mechanisch 

testen van boutverbindingen. Een robuuste en 

slimme oplossing moet kunnen omgaan met de 

verschillende uitvoeringen van de masten. Aan de 

buitenkant hebben de pylonen een railsysteem 

voor de monteurs om erin te klimmen. Het idee 

is dat de robot deze ook gebruikt, waarbij die 

vervolgens op een slimme manier om de pyloon 

heen manoeuvreert. In eerste instantie zal de robot 

met beperkte autonomie gaan opereren, onder 

supervisie van een operator op de grond.

Bij roboticaprojecten komt DEMCON’s 

mechatronische expertise vaak van pas. Want een 

nieuwe robot krijgt soms een complexe constructie, 

heeft zeer nauwkeurig uit te voeren taken of moet 

slim kunnen manoeuvreren. De grootste uitdaging in 

dit project ligt echter in het nauwkeurig navigeren, 

het autonoom opereren en in het adequaat 

inspelen op telkens veranderende omstandigheden, 

zoals het weer.

DEMCON beschikt daarvoor over de relevante 

expertise en diepgaande kennis van software en 

sensoren aan boord, aangevuld met een flinke 

dosis creativiteit. Specifiek gaat het om Artificial 

Intelligence (AI), vision en SLAM (simultaneous 

localization and mapping). Met SLAM kan een 

autonoom systeem zoals een mobiele robot een 

kaart opstellen van een onbekende omgeving 

en daarin vervolgens met behulp van die kaart 

navigeren. In de besturingssoftware geven we de 

autonome robot regels mee om te kunnen reageren 

op onverwachte situaties.



Dit project is een van de initiatieven die ontstaan zijn uit het OP Zuid project Holland Robotics Inspectie & 

Maintenance. In dit project werken verschillende roboticabedrijven, diverse marktpartijen en onderwijs- en 

kennisinstellingen samen aan breed toepasbare robotica-oplossingen voor inspectie en maintenance.

Wilt u meer weten over dit project en de mogelijkheden voor u? Neem dan contact op met Thijs Dorssers; 

Manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Holland Robotics Inspectie & Maintenance wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Over DEMCON

DEMCON ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve 

producten en systemen die oplossingen bieden voor maatschappelijke 

uitdagingen. Robots en andere onbemande systemen leveren daar belangrijke 

bijdragen aan. In het publieke domein gaat het onder meer om veiligheid 

en beveiliging, in de industrie bijvoorbeeld om inspectie, onderhoud of 

schoonmaak. Onze focus ligt op complexe omgevingen waar medewerkers en 

robots samenwerken, of waar robots werknemers vervangen voor gevaarlijke, 

arbeidsintensieve of routinematige taken.


