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Onderweg naar een
duurzaam en leefbaar
spoor
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29 november kwamen we een hele dag bijeen voor een vervolg op de bijeenkomst van
8 maart 2018. Dagvoorzitter Jaco ter Wal begon de dag met een blik op zijn eigen duurzaamheid. Want duurzaamheid begint bij jezelf. Hij introduceerde de sprekers van de
dag met daarbij een afbeelding van een ijsberg. Boven water zie je alleen het succes.
Maar onder water zit nog veel meer. De sprekers hebben teleurstelling, tegenslag en
negativiteit moeten doorstaan om te komen waar ze zijn. Wat zij bereikt hebben en
hoe dit een inspiratie voor ons kan zijn, is hieronder kort te lezen. Daar staan ook de
samenvattingen van de andere programmaonderdelen.

INTRODUCTIE

Ans Bouwmeester (Bestuurslid InnoRail, Movares)
De introductie begon met een terugblik op de sessie van 8
maart, en een blik op wat er in de tussentijd gedaan is.
ProRail heeft ambities op gebied van duurzaam reizen,
duurzaam leven en duurzaam werken. In 2030 moet al het
afval worden hergebruikt, heeft er een energiereductie van
30% plaatsgevonden en de energie die gebruikt wordt is
100% duurzaam. De ruimtelijke kwaliteit blijft gewaarborgd
en ProRail voorkomt zoveel mogelijk hinder door geluid,
trillingen en licht. Duurzaamheid is een integraal onderdeel
van alle werkprocessen.
Duurzaamheidsacties in het onderhoud zijn onder andere
het hergebruik en recyclen van ballast, het hergebruik van
bovenleidingmateriaal en duurzaam bermbeheer. Er wordt
gewerkt aan een onderzoeksprotocol voor het hergebruik
van ballast. Hier is kort voor de bijeenkomst een marktconsultatie voor geweest, de reacties waren positief.
Dankzij de sessie in maart staat duurzaam bermbeheer op
de agenda. ProRail heeft veel berm naast haar sporen, waar
verschillende invullingen aan gegeven kunnen worden. Er
zijn echter veel invasieve soorten die de bermen over
nemen. Wat kan je met bermmateriaal? Het maaisel en
snoeisel kan benut worden. BUNC, Business Unit Nieuw
Capitaal, door Rijkswaterstaat, heeft in maart hier een
introductie op gegeven. In 2018 is er op een vijftal punten
voortgang geweest:
- Een kennisdocument onkruidbestrijding en invasieve
exoten is afgerond. Het informatiedocument
RLN00437-V001 is nu in autorisatieproces voor opname in
de RIC.
- Er loopt een proeftuin bij PGO-Limburg voor het optimaliseren van onderhoudsspecificaties omgevingsbeheer.
- Er is een eerste indicatie na herijking en update van de
kosten van bermbeheer. Hier worden echter niet de
baten in meegenomen.
- In de marktverkenning groenbeheer en innovaties is met

name aandacht voor onkruidbestrijding (van invasieve
soorten). Dit heeft een basislijst met ‘spoorbekende’
groenaannemers opgeleverd. Innovatieve technische
ontwikkelingen worden in de gaten gehouden, aangezien
de reguliere bestrijdingsmethoden niet succesvol zijn in
het verwijderen van de exoten. Eind 2018 volgt een
rapportage over alternatieven bestrijdingsmethoden.
- De Gedragscode ‘Wet natuurbescherming’ is onderweg.
Het hergebruik van bovenleidingmaterialen is verder
uitgewerkt in een ‘handboek’. Vertegenwoordigers van de
netwerkpartijen zijn het gesprek aan gegaan, waarvan de
resultaten op deze InnoRail gepresenteerd werden. Er
kwamen veel vragen op: Moet de opdrachtgever het
opleggen? Wat doen we zelf al? Hoeveel leggen we eigenlijk
al opzij? Als je hergebruikt, houd je dan nog de kwaliteit?
En hoe definieer je die kwaliteit? Als de kwaliteit wordt
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vastgelegd, mag je dan nog variëren in materiaal? Wat doet
dit met je voorschriften en normen?
De huidige infra is de mijn van de toekomst. Er zitten heel
veel materialen in het spoor die nog herbruikbaar zijn. We
worden mijnbouwers – we beheren de grondstoffen.
Ambitieus? Als we nú normen maken, dan lukt het om in
2030 50% hergebruik in beheer en onderhoudscontracten te
verweven en in 2050 zelfs 95%.
Als mijnen zijn gedefinieerd: portalen, rijdraad, isolatoren,
wisseldelen, spoorstaven, dwarsliggers en ballast. Deze lijst
is niet definitief, we blijven zoeken naar kansen. Een object
dat als herbruikbaar wordt bestempeld moet met zorg
worden gedemonteerd, waarna het refurbished wordt en
klaar is voor nieuw gebruik. Ten aanzien van regelgeving
kunnen wat gedragingen veranderd worden: slopen wordt

demonteren, afkeurwaarden worden goedkeurwaarden,
nieuw wordt hergebruik en de nieuwe norm is: “materialen
zijn herbruikbaar tenzij…”.
De hergebruikwensen kunnen opgenomen worden in contracten, in zowel projecten, onderhoud en opslag. En stel
dat we blockchain technologie kunnen gebruiken om in één
stap van demontage naar nieuw gebruik te kunnen gaan?
Dan is er geen opslag meer nodig. Ans is positief gestemd
over de kansen die deze technologie met zich mee brengt.
De belangrijkste conclusie van het handboek is dat volledige hergebruik van bovenbouwmateriaal mogelijk is. Volgens
de makers. Maar dit kan alleen succesvol als we het in de
keten doen. Daarbinnen moeten de rollen worden gedefinieerd. In de middag werd er gediscussieerd over de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

INTRODUCTIE CIRCULAIRE ECONOMIE
‘Circulair bouwen kan simpel en eenduidig worden uitgelegd als ontwerpen/ uitvoeren met als hoogste doel eeuwige hernieuwbaarheid. En dan niet alleen van technische
materialen, maar van alle relevante natuurlijke hulpbronnen in de gebouwde omgeving.’
Het is niet de vraag óf, maar hoe en hoe snel we een
transitie naar hernieuwbaarheid en circulariteit moeten
en kunnen doorvoeren. Heel Nederland staat voor de

TED TALKS

uitdaging. Grondstoffen zijn eindig, maar ook tijd is een
schaarse resource. Een succesvol voorbeeld van een
circulair initiatief is het Betonakkoord, dat ProRail ook
tekende. Zo’n 50 grote partijen uit de betonsector stellen
samen het doel om in 2030 100% van het betonafval te
hergebruiken met daarnaast een CO2 reductie van minimaal 30% ten opzichte van 1990. Een mooi voorbeeld van
hergebruik van beton werd later in de ochtend gegeven
door Studio Wae.

TED talks zijn korte, inspirerende presentaties van maximaal 18 minuten. Om de aanwezigen te laten zien hoe bouwmaterialen op een duurzame en circulaire wijze geproduceerd kunnen worden, kwamen vier branchevreemde partijen hun
verhaal vertellen. Tijdens de lunch kregen ze de ruimte om hun materialen te presenteren. Hier was er tijd voor de
aanwezigen om al hun vragen te stellen.
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INTERFACE

John Haenen (National Key Account Manager, Interface) en Anne Hendriks (Accountmanager, Interface)
aanpak op zeven fronten: geen afval
creëren, gezonde materialen als basis,
hernieuwbare energie gebruiken
(biogas en 100% hernieuwbare stroom),
cirkels sluiten (denk aan een gesloten
watercirkel), efficiënt transport,
betrokkenheid creëren in je omgeving
en nieuwe businessmodellen.

“There has to be a better way…” Deze
zin kom je overal binnen Interface
tegen. En dit was de instelling waarmee Ray Anderson in 1994 de Mission
Zero opstelde. Mission Zero stelde dat
in 2020 het bedrijf – dat tapijttegels
maakt – geen negatieve impact meer
op het milieu zou hebben. Toentertijd
was dit nog 36 jaar in de toekomst. Nu
zijn we daar ineens. En de missie is
behaald. Het is Interface gelukt om
hun CO2 voetafdruk in Scherpenzeel
met 98% te verminderen. Hoe zij dat
voor elkaar kregen? Een holistische

Tapijttegels hebben een garantie van
15 jaar, maar worden gemiddeld na 7
jaar al vernieuwd. Deze tegels kunnen
gemakkelijk hergebruikt worden.
Intacte tegels – die bijvoorbeeld onder
een bank hebben gelegen – zijn zo te
hergebruiken. Tegels met gebruik
sporen worden uit elkaar gehaald om
het garen opnieuw te benutten. Bij de
maak van de tegels wordt nylon uit
gerecyclede visnetten gebruikt. De rug
van de tegels wordt gemaakt van
natuurlijke harsen, bladeren en boomschors. Als latexvervanger wordt
autoruitfolie uit afgedankte autoruiten
gebruikt. Op die manier heeft elke
tegel al een leven gehad voordat hij op
de vloer kwam te liggen.

STUDIO WAE

Tynke van den Heuvel
Hoe geef ik waarde aan afval? Die
vraag stelde Tynke zichzelf. Na jaren
bij een schrootbedrijf te hebben
gewerkt, ging ze zelf aan de slag met
dat afval. Per jaar wordt 240 miljoen
kilo aan vezelafval geproduceerd.
Tynke zag dit afval, zag daarnaast een
mooi tegeldesign, en haar wandtegels
waren geboren. Maar daar stopte het
niet. Ongeveer 25.000 kiloton aan
bouwafval wordt per jaar afgevoerd.
Hiervan maakte ze sierbestrating.
Maar liefst 76% van het beton komt
van circulaire grondstoffen. De
circulaire productie krijgt ze voor

elkaar door samen te werken met
Urban Miners en afvalproducenten.
Producten worden teruggenomen aan
het einde van de levenscyclus en er is
directe levering aan de recycler van
grondstoffen. En alle producten
worden getest op kwaliteit, nergens
wordt op ingeboet.
De aanwezigen van de sessie zullen
zich Tynke’s enthousiasme nog wel
herinneren. Maar bovenal de trots die
ze uitstraalde. Studio Wae laat zien
dat met een lading passie en creativiteit circulaire productie mogelijk is.
Dat kunnen wij toch ook?

Als inspiratiebron gebruikt Interface
de natuur. Dit heet biomimicry.
Pootjes van gekko’s plakken zonder
lijm aan de muur. Interface heeft hier
van geleerd, waardoor er nauwelijks
lijm nodig is om tapijttegels te leggen.
Ook in de designs is de natuur een
inspiratiebron – mensen voelen zich
buiten prettiger, dus laat binnen als
buiten voelen.

John sloot af met de nieuwste ambitie
die is gedefinieerd: meer CO2 uit de
atmosfeer halen dan dat er tijdens de
maak is uitgestoten. Ambitieus? Dat
waren ze in 1994 ook, en dat is ze wel
mooi gelukt.
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BLUEROOF

Jelle Scharff en Bas van der Leeden
BlueRoof gebruikt letterlijk de shit die we weggooien.
Gebruikte vochtige doekjes is 95% van het geheel, maar ook
condooms, tampons, kinderspeelgoed en verpakkingen
worden hierin gevonden. Dit materiaal – genaamd roostergoed – wordt in de waterzuivering uit het water gehaald en
gaat nu rechtstreeks de verbrandingsoven in. Omdat het
40% vocht bevat, kost het enorm veel energie om te
verbranden en koelt het zelfs de oven af. Reden genoeg
voor het waterschap om de vraag voor een oplossing naar
buiten te brengen. Onder andere Jelle en Bas gingen aan de
slag met het materiaal. Elk materiaal met een unieke
eigenschap heeft waarde. Het kost wat omdenken en
wroeten om de positieve kant van roostergoed te zien. Het
is vies en stinkt: dit komt door meststoffen, waar planten
goed op groeien. Het is inefficiënt om te verbranden
vanwege het hoge vochtgehalte: groot waterbergend
vermogen. Het vergaat niet: lange levensduur. Dat is de
aanbodkant. En de vraag? Hetzelfde waterschap waar het
roostergoed vandaan komt, kampt met problemen door
neerslagpieken. Deze problemen kunnen verminderd
worden door het aanbrengen van groene daken. En wat
heeft een groen dak nodig? Er moeten planten op groeien,

het moet water bergen, en lang meegaan. Precies dat wat
substraat uit roostergoed kan bieden.
Zoals Jaco aan het begin van de ochtend aanstipte, zit er
onder water nog een hele ijsberg aan problemen. Zeker als
het om rioolafval gaat. BlueRoof heeft vele tests moeten
doorstaan op gebieden van duurzaamheid en veiligheid,
technische eigenschappen, de markt en de businesscase.
Komend jaar begint een pilot om het substraat in de
praktijk te testen.
De businesscase van de circulaire economie is gunstig.
Zowel grondstoffen als afvalafvoer kosten geld. Deze
bedragen bij elkaar opgeteld geeft het budget voor het
refurbishen van het materiaal. Met de groeiende grondstofkosten vanwege schaarste en dalende recyclingkosten
vanwege innovaties en subsidies wordt de businesscase
steeds gunstiger. Nu nog de uitdaging: hoe houdt je de
operationele kosten zo laag mogelijk terwijl kwaliteit wordt
gewaarborgd, het veilig blijft en duurzaam verloopt? En niet
te vergeten, hoe waarborg je écht een verantwoorde end
of life?

STONECYCLING
Jasper Brommet

Net als Tynke van Studio Wae zag
StoneCycling kansen in de grote
hoeveelheden bouwafval in Nederland. Nadat een gebouw gesloopt
wordt, kan een deel nog een tweede
keer gebruikt worden (recyclen). De
rest wordt weggedaan (nocycling) of
bijvoorbeeld als versteviging onder
wegen gelegd (downcycling). Idealiter
creëer je juist meer waarde uit je
afval: upcycling. De afvalberg groeit
steeds meer, terwijl de grondstoffen
op raken. De basis van StoneCycling
begon met een afstudeerproject.
Materialen uit de bouw werden
vermalen (in een apparaat dat eigenlijk een grote blender is), bij elkaar

gegooid, gekneed, vermengd, en in de
oven geplaatst. De keramische industrie in Venlo toonde interesse in het
idee en bood een proeflocatie. Nadat
aan alle kwaliteitstesten werd voldaan
kon de eerste baksteen – genaamd
Salami – gepresenteerd worden.
Duurzaam bouwen neemt een vogelvlucht en de circulaire, mooi ontworpen stenen werden daarin niet over
het hoofd gezien. En nu hebben ze
een fabriek, die dit jaar 1 miljoen
stenen produceerde en internationaal
verscheepte. Om dit in perspectief te
plaatsen: een gemiddelde bakstenenfabriek produceert er 80 miljoen.
En de toekomst? Ze hebben een

droogstapelsysteem ontwikkeld.
Andere materialen worden als grondstof geprobeerd. Afval is niet altijd
schoon en voor lange tijd voorradig,
dus meer bronnen moeten worden
aangeboord. Bij TNO loopt er een
onderzoekstraject naar geopolimeren,
die het mogelijk maken bakstenen te
drogen in plaats van te bakken.
Hierdoor is er veel minder hitte en dus
minder energie nodig.
Terugkomende op de 1 miljoen
productie ten opzichte van 80 miljoen
in een gemiddelde fabriek: StoneCycling weet wél 1 miljoen kilo afval te
hergebruiken. Hier kunnen veel
sectoren nog wat van leren.
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PARALLELLE SESSIES

De middag bestond uit drie sessies, waarvan de roadmap en de workshop Biomimiry gelijktijdig in twee ronden werden
gehouden, en Ans de dag afsloot.

ROADMAP INVENTARISATIE
Eva Dijkema en Katja Nelissen, ProRail

werden de trends en de ideeën, en de
ideeën onderling, gecombineerd. Wat
kan samen? Waar zien we kansen?

In een gezamenlijke inventarisatiesessie werd de roadmap naar een duurzaam 2030 uitgestippeld. Door dit op
papier in de tijd uit te zetten krijg je
een goed beeld van de ontwikkelingen. Letterlijk, want er hing een groot
vel met een tijdlijn aan de muur. Hier

konden vervolgens post-its op geplakt
worden door de deelnemers.
Eerst werden de trends en ontwikkelingen gedefinieerd. Enerzijds mens en
maatschappij, anderzijds technologische trends. Vervolgens konden ideeën
opgeschreven worden. Ten slotte

WORKSHOP BIOMIMICRY

Saskia van den Muijsenberg, BiomimicryNL
Saskia liet aanwezigen verbijsterd achter. Waarom hadden
ze nog nooit op deze manier naar de natuur gekeken? Ten
opzichte van de aarde zijn wij baby’s. We hebben nog zo
veel te leren, terwijl de natuur er al miljarden jaren R&D
op heeft zitten. Elk ander organisme is al eens tegen
uitdagingen aan gelopen die wij nu tegenkomen. Denk aan
de pootjes van een gekko die aan het plafond blijven kleven
zonder lijm, en Interface die dit kopieerde voor hun tapijttegels. Dit afkijken van de natuur heet biomimicry.
Biomimicry is een methode tot innoveren. Een voorbeeld:
de hogesnelheidstreinen in Japan. Als een object met grote
snelheid een tunnel uit rijdt, veroorzaakt dit een harde
knal door het drukverschil. De ontwerper van de trein was
toevallig ook vogelaar. Hij stond versteld van de manier

Uit de discussie die op het post-its
plakken volgde kwam naar voren dat
binnen het spoor al 50 jaar op dezelfde wijze gewerkt wordt. De aanwezigen zien echter de trend dat de
nieuwe generatie het vanzelfsprekender vindt om veranderingen voor te
stellen. Daarnaast zagen aanwezigen
kansen in rail as a service. Dit houdt in
dat ProRail geen eigenaar meer is van
zijn assets, maar ze als het ware least.
Hierdoor wordt de producent ook
verantwoordelijk voor het terugnemen
van het materiaal, wat het hergebruik
van materialen bevorderd.
Benieuwd naar de conclusies? Eva en
Katja gaan alle resultaten van de input
verwerken.
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waarop een ijsvogel het water in kan duiken zonder plons.
De bek van een ijsvogel blijkt precies zo gevormd te zijn
dat hij met de minste weerstand het water in kan duiken.
De ontwerper onderzocht een soortgelijke bek op zijn
trein, en de geluidsoverlast bleek significant te dalen. Meer
voorbeelden van de inventiviteit van de natuur werden
gegeven tijdens de workshop.
En nu toegepast. Als een ProRailer met een bioloog aan
tafel zit om een probleem op te lossen, hoe gaat dit in z’n
werk? Als je met een probleem begint, ga je vragen wat de
functie is. Bijvoorbeeld airconditioning – hoe kunnen we
een betere airconditioning in de trein maken? De functie

van airco is de lucht koelen, of de temperatuur managen.
Dan moet je naar de context kijken. Hoe groot is de
omgeving, moet de temperatuur constant zijn of fluctueren, etc.. Daarna stel je een wensenlijst op. Randvoorwaarden met betrekking tot duurzaamheid, materialen, enzovoorts. Dán kan je gaan vragen wie in de natuur dit al doet.
Als het gaat om koelen, kan je het best gaan kijken op
plaatsen waar het warm is. Zodra je daar een voorbeeld
vindt, ga je de onderliggende patronen eruit halen. Een
olifant wappert met zijn oren om af te koelen. Het onderliggende patroon is luchtverplaatsing. Dus, je kan op zoek
gaan naar manieren van luchtverplaatsing om de trein te
koelen. Enzovoorts.

HERGEBRUIK MATERIALEN
Ans Bouwmeester, ProRail

We sloten de dag af met een discussiesessie, geleid door
Ans aan de hand van 6 stellingen. De zaal had een ‘ja’ kant
en een ‘nee’ kant, waar deelnemers per stelling hun plek
moesten nemen. Er was geen middenweg.
- De opdrachtgever geeft de opdracht tot en geeft de
randvoorwaarden voor hergebruik en de opdrachtnemer geeft daar invulling aan met passende en interessante initiatieven die tot duurzaam werken leiden
Ja: De randvoorwaarden geven de uitvoerder de ruimte
waarbinnen ze kunnen bewegen. Wij hebben niet de
macht om de omgeving te bepalen, dus moeten we de
regels meegeven.
Nee: Dan laat je de invulling over aan de opdrachtnemer.
We moeten zelf initiatief nemen. Maar het ligt er ook aan
hoe er invulling aan gegeven wordt. Het kan in de vorm van

een samenwerking. Of de opdrachtgever geeft een uitdaging aan de opdrachtnemer mee, die er creatief mee om
kan gaan.
- Voorschriften en specs ProRail belemmeren hergebruik
Ja: Wat er niet staat is verboden, wat er wel staat is
verplicht. Die structuur moeten we vanaf.
Nee: Straks durft niemand iets toe te passen, omdat er
geen kaders zijn.
- Infra weghalen is even belangrijk als infra aanbrengen
Toelichting: er is veel regelgeving voor aanbrengen, maar
nauwelijks voor weghalen. Dus gooien we heel veel weg.
Ja: Het ligt eraan wat de definitie van weghalen is. Je
hebt infra nodig, dus je moet het niet zomaar weg gaan
halen t.b.v. hergebruik.
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Nee: Het is minder belangrijk momenteel, en dat is
tragisch. Eigenlijk is hoe je het weghaalt nog belangrijker
dan hoe je het aanbrengt.
- Spoor is al meest circulaire infra want materialen zijn
>80% herbruikbaar
Ja: Nee: Asfalt is bijvoorbeeld al tot 90% herbruikbaar.
Midden: Circulariteit is een middel, niet een doel. We
moeten niet focussen op hoe circulair we zijn, we
moeten kijken naar hoe duurzaam we zijn. Dat iets
potentie heeft betekent niet dat het tot uiting komt.
- Circulair gebruik begint bij circulair ontwerpen
Ja: Het kan niet anders. Je moet het zo ontwerpen om
er later ook gebruik van te kunnen maken. Technisch
gezien hoeft er geen rekening mee gehouden te worden, maar het werkt wel veel beter. Zo groei je mee

met de technische ontwikkelingen. Je kan niet altijd
doorgaan met nadenken hoe je van iets af komt.
Nee: Een cirkel heeft geen begint. Hergebruiken is
onafhankelijk van ontwerp, en daar kunnen we nu gelijk
mee beginnen. Circulariteit is niet alleen hergebruik. Het
is ook recycling e.d. Veel complexere producten waar je
materiaal uit kan halen.
- Voor succesvolle implementatie is voorwaardelijk dat
gewerkt wordt met goedkeurwaarden in plaats van
afkeurwaarden
Ja: Het is nu níét goed of wél goed. Er zijn geen kwaliteitseisen voor hergebruik, het mag gewoon niet. Als
voorbeeld worden de sporen uit veel bereden trajecten
gegeven, die nu niet verplaatst mogen worden naar
weinig bereden trajecten.
Nee: Goed- en afkeurwaarden zijn in principe hetzelfde.

