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InnoRail
Het netwerk voor spoor assetmanagement

innovatie.

Doel van InnoRail (why)

Het voortdurend verbeteren van rail 

assetmanagement door innovaties. 

 InnoRail is het Innovatie netwerk 

voor rail assetmanagement.

 InnoRail richt zich op innovatie 

voor de vraagstukken van vandaag 

en morgen.

Hoe bereiken wij dit doel (How)

InnoRail bekijkt innovatievraagstukken in 

samenhang, legt verbindingen tussen kennis en 

praktijk, de railsector en andere sectoren, agendeert, 

stimuleert, versnelt en inspireert: 

 door mensen te verbinden: opbouwen van een 
netwerk en support geven aan de creatie  van 
samenwerkingsverbanden gericht op innovatie

 door kennisdeling te faciliteren, kennistoepassing 
te bevorderen en nieuwe kennis gezamenlijk te 
duiden voor de branche

 door het verkennen, onderzoeken en leren van 
nieuwe ontwikkelingen en trends die belangrijk 
zijn of  kunnen worden voor de branche.  De 
focus ligt op ontwikkelingen op het technische 
gebied, maar ook ontwikkelingen op het gebied 
van beleid en regelgeving kunnen aan bod komen. 

Strukton – Volker – Bam – AssetRail – Movares – Arcadis – TNO –TU Delft – Dekra – Eurailscout – Railcenter 
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Innorail en duurzaamheid

Doel van InnoRail (why)

 InnoRail richt zich op innovatie voor de vraagstukken van vandaag en 

morgen.

Hoe bereiken wij dit doel (How)

• InnoRail bekijkt innovatievraagstukken in samenhang, legt verbindingen 

tussen kennis en praktijk, de railsector en andere sectoren, agendeert, 

stimuleert, versnelt en inspireert



2 traps aanpak
8 maart: inspiratie en doe-sessie (1)

Korte toelichting op actuele thema’s

Smeden van coalities die tijdens duurzaamheidsdag (2) najaar 2018 hun oogst presenteren

SAMEN is kernwoord; 
van Ontwerp tot en met Sloop is de scope





Vertaald in doelstellingen AM 2018



“Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle 

spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten”

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivoPzIitrZAhWFNxQKHa3sA-AQjRx6BAgAEAU&url=https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/green-deal-duurzaam-gww-20&psig=AOvVaw1wZwEC-MlGkuHe0I_qHqUX&ust=1520507648213396


De Aanpak Duurzaam GWW (duurzaam werken)

• Noodzaak voor een bewuste duurzame afweging

• Borgen dat duurzame kansen verzilverd worden

• Transparante en navolgbare duurzame meerwaarde

• Sturen op werkwijze die duurzaamheid maximaliseert



Noodzaak voor duurzame (project-)innovaties

Praktijkvoorbeeld: 

PHS Meteren-Boxtel

“Partijen sturen op waardecreatie in 

GWW-projecten en werken samen aan 

het ontwikkelen en realiseren van 

duurzame innovatieve oplossingen.”





Informatie & 

inspiratie

• Vijf  enthousiaste sprekers

• Van grof  naar fijn

• Inleiding op de werksessie

Gerald Olde Monnikhof (ProRail) 
duurzaamheidsthema's ProRail 

Geerke Hooijmeijer (Phifactory)
inzet ketensamenwerking voor facilitatie en 

versnelling naar de circulaire economie

Maayke Damen (EME) 
werking digitale marktplaats voor 

overtollige materialen

Jeff Diks & Rob Gerritsen (ProRail)
Toelichting gezamenlijke keuze 

duurzaamheidsacties in onderhoud



Duurzaamheid & Innovaties
Innorail bijeenkomst 8 maart 2018

Gerald Olde Monnikhof

Programmamanager Duurzaamheid
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Wat wil ProRail bereiken in 2030?

ProRail is een goede buur voor de 

omgeving; we zorgen voor een 

goede ruimtelijke kwaliteit, passen 

duurzaam bermbeheer toe en 

voorkomen zoveel mogelijk hinder 

door geluid, trillingen en licht. 

ProRail neemt haar verant-

woordelijkheid op het gebied van 

sociale duurzaamheid.

Al ons afval wordt nuttig 

hergebruikt, we gaan zuinig om 

met materialen en onze 

grondstoffen leggen een minimaal 

beslag op onze voetprint.

We verbeteren onze energie-

efficiency met 30% in 2030 ten 

opzichte van 2015 (2% per jaar). 

Onze energie is volledig afkomstig 

van duurzame bronnen. Ons 

elektriciteits-verbruik wordt 

volledig opgewekt op onze eigen 

assets zoals kantoren,

stations en geluidsschermen.

Duurzaamheid is een integraal 

onderdeel van al onze 

werkprocessen. Onze medewerkers 

zijn goed opgeleid, ook op het 

gebied van milieu en duurzaamheid. 

We rapporteren hier transparant 

over. 



Een energieneutraal spoor

Hoe mooi is het als we in 2030 150 GWh

aan elektriciteit opwekken op de assets 

van ProRail, zodat de infra 

energieneutraal is. 

Dus zonnepanelen op stations, 

relaishuizen, geluidschermen en 

fietsenstallingen. Maar ook wind en zon 

langs het spoor.

We zoeken slimme oplossingen die de 

spoorsector helpen bij het maken van 

deze energie-transitie. 
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Een circulair spoor

Het spoor is in de basis best circulair. 
Het is te demonteren en er hergebruik 
is goed mogelijk. Maar we verspillen 
ook nogal wat. 

Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 
het spoor volledig circulair hebben en 
we geen materiaal meer verspillen. 

Er zijn al best slimme oplossingen 
bedacht, maar het kan en moet nog 
beter. Ontwerpen en producten 
kunnen we meer circulair maken. 
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Een ecologisch spoor

ProRail heeft 6500 ha aan 
spoorbermen. Bermen waarin 
zeldzame planten en dieren 
huizen. Hoe gaaf  is het als wij 
samen in 2030 een 
ecologische (hoofd)structuur 
realiseren. 

Maar daarvoor is nodig dat 
het beheer duurzamer wordt, 
zodat biodiversiteit behouden 
en ontwikkeld kan worden. 
Hiervoor zijn innovaties 
nodig bij het inrichten en 
beheren van de bermen.
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Een sociaal spoor
ProRail wil zich verder ontwikkelen 
op gebied van ‘sociale 
duurzaamheid’. 

We voelen ons 
medeverantwoordelijk voor 
arbeidsomstandigheden in 
de keten, geven meer kansen aan 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt en initiatieven die een 
positieve bijdrage aan de 
maatschappij geven (bijv. 
Spoorwensdagen).

Nieuw thema dat nog niet volledig is 
ingevuld. 
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VRAGEN?
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Gerald Olde Monnikhof

Programmamanager duurzaamheid, LJV

gerald.oldemonnikhof@prorail.nl

+31 6 2694 5850 

mailto:gerald.oldemonnikhof@prorail.nl


Korte koffiebreak





Aan de slag!

Vragen t.b.v. de werksessie

• Welke innovaties gaan helpen om het 

gestelde doel te bereiken?

• Hoe maken we duurzame meerwaarde 

van de innovaties aantoonbaar? 

• Welke samenwerking is nodig / hoe 

gaan we samen versnellen? 

• Wat heb je nodig van elkaar, wat 

moeten we faciliteren/organiseren ?

• Groepen van 5-8 personen

• Verdelen over de factsheets

• Verdiepende discussie

• Opbrengsten delen 

• Coalities vormen



Wrap up: (Tussen)resultaat 8 maart 2018

• Vraagstelling: valt er een businessmodel te ontwikkelen waarin het uitvoeren 

van duurzaamheidsvraagstukken geen geld kost maar geld oplevert?

• Welke innovaties gaan helpen?



Bijlages



Voorbeeld Scorecard realisatie Doelstellingen

Hergebruik en 
recycle van  ballast

Toepassen van 

Wiel-Rail 

Conditionering 

(WRC)

Hergebruik van 

bovenbouwmateriale

n

Duurzaam 

bermbeheer

Verklaren onverklaard 

verbruik in de 

bovenleiding

2017 2018 2018 2018 2018 2018

CO2 reductie **** ***** **** ****** **** ***

Energiebesparing **** ******

Levensduur ***** ***** ***** *****

Grondstoffen ***** ****** ***** ****

Trillingen/geluid ***** *****

Ecologie * ****** **** ******

Veiligheid ****

Beschikbaarheid *****

Kostenreductie *****



Actuele thema’s

• Energietransitie/klimaatadaptatie

• Circulariteit

• Bouwen zonder afval

• (CO2)


