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De InnoRail Netwerkdag van 8 maart vond plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht. Na het 
welkomstwoord van Jaco ter Wal en het gebruikelijke voorstelrondje, zijn we tot aan de lunch in 
sneltreinvaart door het programma gegaan. De (vrijgegeven) presentaties zijn te vinden op 
railcenter.nl/innorail. 
 

Korte introductie Jaarplan: InnoRail Fit for the Future 
Door Michelle Spaas (ProRail), voorzitter InnoRail 
 
Michelle gaf een korte introductie op de herijking van de InnoRail doelstelling: het voortdurend 
verbeteren van assetmanagement in de railsector door effectieve inzet van innovatie en nieuwe 
technologie. We willen de benodigde tijd voor implementatie van innovaties verkorten door 
kennisdeling. De lengte van de vijf InnoRail netwerkbijeenkomsten kan per keer verschillen (ochtend 
of middag/hele dag). We richten ons meer op de technische inhoud en werken met een jaaragenda 
voor tijdige uitnodigingen en deelname. Michelle nodigde tevens uit om te komen met voorstellen 
voor invulling en om andere collega’s dan gebruikelijk/collega’s van een ander bedrijf uit te nodigen, 
zodat we een breder publiek bereiken.  
 

Introductie Duurzaamheid 
Door Ans Bouwmeester (Movares), bestuurslid InnoRail 
 
InnoRail richt zich op innovatie voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Voor ons ligt het 
klimaatakkoord met 1,5 graden maximaal aanvaardbare temperatuurstijging. Ans legde daarom de 
nadruk op vandaag aan de slag met duurzaam assetmanagement in de spoorsector. Hoe kunnen we 
versnellen? Deze InnoRail netwerkdag is ingestoken om te inspireren, zodat we in het najaar een volle 
dag kunnen besteden aan de resultaten. Zaaien om te oogsten.  
 

Introductie Duurzaamheid vanuit de Green Deal 
Door Patrick Morren (Tauw), adviseur Duurzaamheid 
 
Patrick vertelde dat normaalgesproken een project ‘innovatief’ wordt ingestoken door daar innovatie 
bij te zoeken: ‘project zoekt innovatie’. We moeten echter andersom denken: ‘innovatie zoekt project’. 
De innovaties liggen namelijk klaar, dus we moeten nu afwegingen maken welke we waar toepassen.  
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De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is een landelijke, bestuurlijke overeenkomst die ook ProRail heeft 
ondertekend. Het streven is ‘duurzaamheid is business as usual’ in 2020. Deze overeenkomst 
ondersteunt implementatie van duurzaamheid op projectniveau. De aanpak Duurzaam GWW is een 
werkwijze om duurzaamheid met zes stappen te verankeren in projecten.  
 
Genoemde voorbeeld is PHS Meteren-Boxtel. Hier is eerst gezamenlijk de duurzame ambitie 
gedefinieerd: wat vinden we belangrijk? En vervolgens kansen gedefinieerd: welke mogelijkheden zien 
we dan? De conclusie was dat de huidige kansen niet genoeg waren om te voldoen aan de ambities 
van ProRail, waarna bv een aantal innovaties zijn toegevoegd en voorgeschreven in het contract. De 
aanpak DGWW heeft zo gezorgd voor versnelling.  
 

Informatie en Inspiratie: Korte inleidingen op actuele 

duurzaamheidsonderwerpen 

Duurzaamheidsthema’s ProRail 
Door Gerald Olde Monnikhof (ProRail), Programmamanager Duurzaamheid 
 
ProRail heeft al 8 jaar de indeling voor Duurzaam Spoor in 2030: 

- Duurzaam Werken: hoe realiseren we duurzaamheid, bijvoorbeeld 
met de Aanpak DGWW 

- Duurzaam Leven: de impact van het spoor op de omgeving, 
bijvoorbeeld door trillingen. De uitdaging is om veel treinen te laten rijden, maar niet meer 
overlast te veroorzaken.  

- Duurzaam Reizen gaat onder andere over assetmanagement: 
o Hoe mooi als in 2030 150 GWh aan elektriciteit opwekken op de assets van ProRail, 

zodat de infra energieneutraal is. Zonnepanelen op stations, relaishuizen, 
geluidschermen en fietsenstallingen. Wind en zon langs het spoor. Energieopwekking 
en –opslag en door te kijken naar het gehele netwerk. 

o Hoe mooi als in 2030 het spoor volledig circulair is? Het spoor is al demontabel, maar 
we geven aannemers niet genoeg tijd om te demonteren, hoe kunnen we dat 
oplossen?  

o Hoe mooi als in 2030 een EHS realiseren dmv bermbeheer? Veel hectare aan bermen 
die een ecologische functie kunnen vervullen. Nu blijft het maaisel liggen, terwijl dat 
afgevoerd moet worden om de ecologie te stimuleren. Nieuwe berminrichting? 

o Sociaal spoor is een thema dat nog wordt ingevuld. Hoe hou je het spoor aantrekkelijk 
als werkgever? Arbeidsomstandigheden in de keten, kansen voor mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt en initiatieven met positieve bijdrage aan de maatschappij, zoals 
Spoorwensdagen. 

o Mobility as a Service is zeker onderdeel van de energietransitie, maar geen onderdeel 
van het werkpakket van ProRail. Deze opgave zit in de modal shift en ligt bij 
vervoerders.  

 

Inzetten ketensamenwerking voor facilitatie en 

versnelling naar de circulaire economie 
Door Geerke Hooijmeijer (PHI Factory), mede-eigenaar 
 
Geerke neemt ons mee in het verhaal van PHI factory om organisaties, 
waaronder ProRail, te ondersteunen richting circulaire bedrijfsvoering. 
Circulaire economie is een organisatievraagstuk: de hele organisatie moet 
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mee in een andere manier van (keten)denken. Het gaat hierbij om de driehoek van product (technisch), 
proces (samenwerking) en financieel model. Voor de hele ketensamenwerking wordt ook gekeken 
naar de verschillende rollen van opdrachtgever, leverancier, grondstoffen makelaar en regisseur. Soms 
vervult de opdrachtgever meerdere rollen en kunnen materialen makkelijker hergebruikt worden.  
 
Zowel ProRail als Rijkswaterstaat zijn bijvoorbeeld bezig met bijvoorbeeld DuboCalc. Er is onderzoek 
nodig naar levenscycli, want DuboCalc kan Circulaire Economie ook in de weg zitten. PHI Factory neemt 
daarom ook de rol van intermediair tussen verschillende klanten, zodat onderzoek verspreid wordt en 
niet dubbel uitgevoerd. PHI Phactory werkt verder met het Living Lab om ketensamenwerking en in 
het verlengde daarvan systeemverandering teweeg te brengen. Met één opdrachtgever, partners, 
innovators en experts worden in korte sprints en met verscheidene werkvormen een probleem of 
problemen opgelost. Voorbeelden zijn de verkeersleidingenpost bij Barendrecht en Blue City. Hier 
werken allerlei ondernemers samen en gebruiken bijvoorbeeld koffiedik voor bierbrouwen en het 
groeien van zwammen.  
 

Werking digitale marktplaats voor overtollige materialen 
Door Maayke Damen (Excess Materials Exchange) 
 
Maayke vertelt ons over een datingsite voor materialen: voor het digitaal 
matchen van vraag en aanbod van materialen met meest hoogwaardig 
gebruik en hergebruik. Materialen zijn namelijk nog heel veel waard, maar 
dat weten eigenaren vaak niet. Het probleem is drievoudig: 

1. Gebrek aan transparantie. Organisaties geven geen openheid van 
zaken, waardoor het lastig is materialen te vergelijken en waarde te 
bepalen, eventueel in een andere sector.  

2. Gebrek aan betrouwbaarheid. Standaarden voor materiaalhergebruik ontbreken, waardoor 
het kwaliteit lastig is te bepalen.  

3. Geen centrale locatie. Een centrale opslagplek voor materialen mist, waardoor het lastig is om 
op te schalen. Denk ook aan inzicht krijgen in grondstoffenstromen, verzekering tijdens opslag, 
optimaal gebruik van terrein, materiaal reeds op transport en het moment van beschikbaar 
komen.  

 
Genoemde voorbeelden zijn het gebruik van de verwijderde blaadjes van Nederlandse tulpenbollen 
voor verfpigment en het gebruik van sinaasappelschillen voor hoogwaardig textiel - terwijl nu betaald 
wordt om er vanaf te komen vanwege de hoge zuurgraad bij compostering. Soms is nog hoogwaardiger 
hergebruik mogelijk dan gedacht. Bijvoorbeeld door metalen niet te her-smelten, maar door gaatjes 
te boren en ze direct te hergebruiken. 
 
EME matcht materiaalgebruikers, door middel van:  

1. Blockchain. Veel bedrijven hebben gevoelige informatie en op deze manier blijven bedrijven 
de eigenaar van de informatie en geven ze alleen een fingerprint.   

2. Artificial Intelligence. Wat dit jaar een oplossing is, is dat wellicht volgend jaar niet meer. AI 
kan bv ingezet worden voor automatisch scannen van vergunningen.  

3. Peer review. Dit geeft een check op de kwaliteit van de materialen, waardoor deze geborgd 
blijft. 

 
Het resultaat is dat bedrijven minder afhankelijk zijn van geïmporteerde materialen, eigen materiaal 
opnieuw inzetten en hun CO2 footprint omlaag brengen. De kostenpost wordt een inkomstenstroom.  
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EME is begonnen met een pilot om de marktplaats zo goed mogelijk vorm te geven in samenwerking 
met 18 organisaties, waaronder ProRail en RWS. Over ongeveer 6 maanden is de pilot afgelopen.  
 
 
Na deze presentaties, zijn de factsheets voor de werksessie toegelicht. De factsheets zijn gebaseerd op 
de focuspunten van ProRail voor duurzaam onderhoud.  
 

Duurzaam onderhoud: Duurzaam bermbeheer 
Door Jeff Diks (ProRail) 
 
Jeff heeft duurzaam bermbeheer bij ProRail toegelicht. Doelstelling is dat in 
2030, natuur een integraal onderdeel is van projecten, beheer en 
onderhoud. ProRail neemt verantwoordelijkheid op de eigen terreinen door 
bestaande natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te vergroten. Jeff 
lichtte een vijftal punten toe:  

1. Kennisdocument onkruidbestrijding & invasieve exoten 
ProRail heeft één kennisdocument gemaakt met een samenvatting 
wat de wet- en regelgeving zegt over onkruidbestrijding. De focus voor invasieve exoten ligt 
op drie plaagkruiden die hoog en dichtbij het spoor groeien, een grote concurrentiekracht 
hebben, nadelig zijn voor de soortdiversiteit (behalve voor teken) en stoffen hebben die 
natuurbranden versnellen.  

2. Optimaliseren onderhoudsspecificaties omgevingsbeheer 
De omgeving is nu vaak alleen ingericht voor veiligheid, maar kan ook meerdere functies 
hebben. Om meer ruimte te bieden aan biodiversiteit, gebruikt ProRail bermzonering: van A 
t/m C is veiligheid en punctualiteit het belangrijkst en van D-F is meer ruimte voor andere 
invulling.   

3. Inzicht kosten bermbeheer  
De kosten van bermbeheer hangen af van de markt. Hoe kun je bijvoorbeeld ook het werk zo 
inrichten dat je volgens de wet niet telkens ontheffing hoeft aan te vragen. 

4. Marktverkenning groenbeheer en innovaties 
Om innovaties uit te lokken is ProRail met een specifieke uitdaging voor groenbeheerders naar 
de Dag van de Openbare Ruimte gegaan. De kennismakingsgesprekken worden nu afgerond.  

5. Bijdragen aan Gedragscode “Wet natuurbescherming” 
 
Na de presentatie van Jeff met Powerpoint, zijn de factsheets toegelicht aan de hand van de tekst die 
erop staat.  
 

Duurzaam Onderhoud: Hergebruik en recycle ballast 
Door Gerald Olde Monnikhof 
 
Door het opstellen van specificaties voor het hergebruiken en recyclen van ballast kan een betere CO2 
footprint van ballast worden bereikt. De specificaties worden onder andere opgesteld voor de inzet 
van de kettinghor en het verwerken/ opwaarderen van ballast bij een verwerkingsbedrijf. Het is 
daardoor mogelijk om hergebruik van ballast toe te staan. Marktpartijen kunnen de huidige 
ballastkwaliteit zo goed als benaderen, dus hoe kunnen we een goede specificatie krijgen zodat we 
deze kunnen gebruiken. ProRail verwacht nog een marktconsultatie in juni, dus hoe denken 
marktpartijen hierover?  
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Duurzaam Onderhoud: Hergebruik bovenbouwmaterialen 
Door Rob Gerritsen (ProRail), bestuurslid InnoRail - ter vervanging Sharon Michielsen. 
 
Staal en beton staan bovenaan de lijst met CO2 belastende materialen. Het hergebruiken van 
spoorstaven, dwarsliggers en bevestigingsmaterialen draagt bij aan het verminderen van de CO2 
uitstoot bij productie van deze materialen. A&T heeft een richtlijn opgesteld met technische eisen aan 
vrijgekomen bovenbouwmaterialen om hergebruik mogelijk te maken en in welke toepassing.  
 

Duurzaam Onderhoud: Toepassen van Wiel en Rail Conditionering (WRC) 
Door Rob Gerritsen (ProRail), bestuurslid InnoRail 
 
WRC gaat om het smeren van het contact tussen wiel en rail met smeermiddelen. Het contact 
verbetert, er is minder slijtage en het materiaal gaat langer mee.  De CO2 footprint van materialen en 
omgevingsgeluid kan aanzienlijk worden verbeterd door de wiel-rail interface te conditioneren. 
Hierdoor wordt zowel de levensduur van de stalen wielen en spoorstaven verlengd als het booggeluid 
en squeel verholpen. Staal staat bovenaan de lijst met CO2 belastende materialen. A&T heeft i.s.m. 
regionale vervoerders sinds 2009 pilots lopen met het toepassen van Wiel-Rail conditionering vanuit 
rijdend materieel. Onlangs heeft ook NS ermee ingestemd om op het hoofdrailnet WRC toe te passen. 
Daarnaast doet A&T onderzoek naar verschillende bijkomstigheden van het inzetten van WRC (o.a. 
slijtage onderzoek, defecten onderzoek, geluidsmetingen (LJV), invloed op punctualiteit en uitval). Het 
conditioneren stabiliseert de wrijvingscoëfficiënt tussen wiel en rail. Dit resulteert in minder wielslip 
en dus minder gladheidsproblematiek in de herfst. Hierdoor dus geen vierkante wielen, maar betere 
punctualiteit. In 2018 wordt dit beproeft en met resultaten onderbouwd. 
 

Verklaren van onverklaard gebruik in bovenleiding 
Door Rob Gerritsen (ProRail), bestuurslid InnoRail 
 
Over het tractienetwerk van ProRail wordt elektrische energie getransporteerd naar de treinen. Bij dit 
transport ontstaat verlies ten gevolge van weerstand in met name de bovenleiding. Voor het 
tractienetwerk van ProRail is een verliespercentage van 10-15% gangbaar. Oftewel, voor een trein die 
85MWh verbruikt dient 100MWh te worden aangeboden. Bij een “lek” in het tractienetwerk moet 
meer energie worden geleverd dan verwacht. Dit zogenaamde onverklaard gebruik is ongewenst en 
dient voorkomen te worden. In samenwerking met de vervoerders wordt de aanwezigheid, omvang 
en de oorzaak van dit onverklaarbare verbruik onderzocht.  
 

Werksessie 
De vijf factsheets met onderwerpen zijn in groepen bediscussieerd en beschreven. Bijzonder veel 
energie kwam los, ideeën en enthousiasme. Als afsluiting werd elk vraagstuk toegelicht en eigenlijk zo 
goed als opgelost. Deze sessie belooft veel goeds voor de volledige duurzaamheidsdag in het najaar. 
Onderstaand een fotoreportage. 
 

Afronding en netwerklunch 
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