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Overleg inzake keteninitiatief voor CO2-reductie De Wilde – Alom 
Datum:   4 mei 2015 
Locatie:  kantoor Alom, Arkel 
Notulen:  nummer 1 d.d. 4 mei 2015 
Opgemaakt door:  Pieternel Beuzekom  
Status:  concept 
 
Deelnemers:        Aanwezig Afwezig 
Mark van den Rijen MVR  Alom    X 
Michelle Vrijhof MVH  Alom    X   
John de Wilde  JDW  De Wilde Spoorwegbouw   X 
Maurice Swillens MSW  De Wilde Spoorwegbouw X 
Pieternel Beuzekom  PBE  De Wilde Spoorwegbouw X 
 
 
1. Opening/mededelingen 
1.1. De bijeenkomst is op kantoor bij Alom in Arkel. De aanwezigen geven een korte intro-

ductie over zichzelf en hun werkzaamheden. MVH is binnen Alom verantwoordelijk 
voor de certificeringen en daarmee ook voor het CO2-reductiebeleid. MWS is als be-
drijfsleider binnen De Wilde verantwoordelijk voor KAM-zaken. PBE adviseert en on-
dersteunt hem hierbij als freelancer.   

1.2. Dit is een oriënterend gesprek over het onderzoeken van mogelijkheden om energie / 
CO2 te besparen bij gebruik en afvoer van bovenbouwmaterialen op projecten van De 
Wilde Spoorwegbouw. Het initiatief voor dit gesprek kwam vanuit een idee binnen De 
Wilde om oude kurkrubberplaten te recyclen. De insteek van dit gesprek is echter bre-
der. We onderzoeken mogelijkheden in het gehele traject van samenwerking tussen 
De Wilde en Alom. 

 
2. Opmerkingen vorig verslag 
2.1. N.V.T. 
 
3. Actielijst vorig verslag 
3.1. N.V.T. 
 
4. Energiebeleid Alom 
4.1. De ruimte waar we vergaderen is tevens een showroom waarin de producten van Alom 

te zien zijn. MVR vertelt over het project Noord-Zuid lijn. Voor dit project heeft alom een 
model gebouwd van de constructie zoals die er volgens de eisen in het bestek uit had 
moeten zien. Dit model is te zien in de showroom, evenals het model van de uiteinde-
lijke, vereenvoudigde constructie. Dit illustreert mooi hoe Alom samen met de klant tot 
een zo efficiënt mogelijke oplossing komt. PBE geeft aan dat door het vereenvoudigen 
van deze constructie behalve geld waarschijnlijk ook veel CO2 is bespaard en vraagt of 
Alom hiervan berekeningen heeft gemaakt. MVH geeft aan dat dit voor dit project niet 
berekend is. 

4.2. Alom is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder sinds 2013. Wat Alom in 
het kader van scope 3 ketenanalyses inzichtelijk gemaakt heeft is de CO2-reductie die 
bereikt wordt door gebruik van hun innovatieve producten ‘Tracktex’ en het ‘ABC’ spoor 
bevestigingssysteem. 
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5. Energiebeleid De Wilde Spoorwegbouw  
5.1. De Wilde is sinds 2010 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prrestatieladder. 
5.2. In het kader van De CO2-prestatieladder heeft De Wilde Spoorwegbouw in de afgelo-

pen jaren een ketensamenwerking gehad met Verwaal Transport. Verwaal rapporteer-
de de CO2-uitstoot door dieselverbruik en de twee bedrijven stelden samen een lijst 
maatregelen op om het dieselverbruik te reduceren. 
Nu in de samenwerking met Verwaal Transport de maximaal haalbare CO2-reductie 
bereikt lijkt te zijn, wil De Wilde een nieuw keteninitiatief opstarten.  
 

6. Ideeën voor samenwerking 
6.1. Op projecten van De Wilde komen bij het verwijderen van de oude spoorconstructie 

grote hoeveelheden oud kurkrubber vrij. Deze belanden nu bij het bedrijfsafval. Het zou 
mooi zijn als dit afval een nieuw leven zou kunnen krijgen. Alom produceert op hun be-
drijfslocatie in Arkel kurkrubberplaten uit halffabrikaat. Hierbij komen resten kurkrubber 
vrij die nu afgevoerd worden als bedrijfsafval. Alom heeft in het verleden samen met 
hun afvalverwerker al onderzocht of hun resten kurkrubber geschikt zijn voor recycling. 
Toen concludeerden zij dat recycling van kurkrubber niet mogelijk was door regelge-
ving rondom de traceerbaarheid van grondstoffen. Als De Wilde en Alom hun krachten 
bundelen kunnen er wellicht toch mogelijkheden gevonden worden voor recycling. Er 
wordt afgesproken dat  MVH en PBE nieuwe partners zoeken voor recycling, in de 
vorm van bedrijven en NGO’s en over een maand contact hebben over de resultaten 
van hun zoektocht. PBE zoekt contact met de HKU (Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht) om te onderzoeken of het wellicht mogelijk is een (groep) student(en) mee te 
laten denken over mogelijke toepassingen van resten kurkrubber. (actie 01.01 
PBE/MVH). 

6.2. Alom en De Wilde hebben met elkaar gemeen dat ze relatief jonge, kleine bedrijven 
zijn in de spoorsector. Beide bedrijven hebben een technisch hoogwaardig product / 
producten en houden ervan te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vragen uit 
de markt. Het zou daarom logisch zijn om mogelijkheden voor CO2-reductie te zoeken 
in innovatieve oplossingen binnen gezamenlijke projecten. Oplossingen waarbij minder 
materialen nodig zijn, het product langer meegaat of het transport slim aangepakt 
wordt. Op dit moment is er geen zicht op nieuwe projecten waarin reductiemogelijkhe-
den gezocht kunnen worden. Beide bedrijven spreken hierbij de intentie uit om bij toe-
komstige gezamenlijke projecten al in een vroeg stadium op zoek te gaan naar moge-
lijkheden voor CO2-reductie (actie 01.02 JDW/MSW/MVR). 

 
7. Rondvraag 
7.1. Geen vragen. 
 
8. Volgende vergadering 
8.1. Nog te plannen 
 
Actie lijst: 

Actiepunt Actienemer Actie 

01.01 PBE/MVH Zoeken aanknopingspunten voor recycling kurkrubber 

01.02 JDW/MSW/MVR 
Bij nieuwe gezamenlijke projecten zoeken naar innovatieve 
oplossingen waarbij CO2 bespaard wordt. 

 


