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Overleg inzake keteninitiatief voor CO2-reductie De Wilde – Alom 
Datum:   26 oktober 2015 
Locatie:  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Notulen:  nummer 1 d.d. 2 november 2015 
Opgemaakt door:  Pieternel Beuzekom  
Status:  definitief 
 
Deelnemers:        Aanwezig Afwezig 
Michelle Vrijhof MVH  Alom    X   
Pieternel Beuzekom  PBE  De Wilde Spoorwegbouw X 
Francisca Barten FBA  HKU    X 
 
 
1. Opening/mededelingen 
1.1. De bijeenkomst is op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. De aanwezigen ge-

ven een korte introductie over zichzelf en hun werkzaamheden. MVH is binnen Alom 
verantwoordelijk voor de certificeringen en daarmee ook voor het CO2-reductiebeleid. 
PBE adviseert en ondersteunt De Wilde Spoorwegbouw als freelancer op het gebied 
van Kwaliteit, Arbo en Milieu, waarbinnen ook het CO2-reductiebeleid valt. FBA is pro-
jectcoördinator onderwijsprojecten en is onder anderen verantwoordelijk voor contac-
ten met het bedrijfsleven namens de HKU.  Zij legt de link tussen vragen uit het be-
drijfsleven en vakken/onderwijsprojecten binnen de HKU.  

1.2. Dit is een oriënterend gesprek met als doel te onderzoeken of de HKU zou kunnen 
bijdragen aan de doelen die De Wilde en Alom zich gesteld hebben met betrekking tot 
recycling van afvalmaterialen. 

 
2. Opmerkingen vorig verslag 
2.1. N.V.T. 
 
3. Actielijst vorig verslag 
3.1. N.V.T. 
 
4. Vraagstelling Alom en De Wilde 

MVH en PBE vertellen kort over De Wilde en Alom en lichten de vraag toe: 
De Wilde is als aannemer expert in het leggen van precisiespoor op beton, bijvoor-
beeld op bruggen en in tunnels voor RET en ProRail. Alom is leverancier van spoorma-
terialen en levert onder anderen aan De Wilde. 
Pro-rail heeft de CO2-prestatieladder in het leven geroepen om bedrijven in de aanbe-
steding te stimuleren duurzaam te ondernemen. Voorheen was de prijs bepalend. Ieder 
niveau-stijging op de ladder is een korting waard in de aanbesteding. De Wilde en Al-
om zitten beide op N5 van de CO2-prestatieladder. Op dat niveau moeten bedrijven 
samenwerken met ketenpartners om hun meest materiële scope 3 emissie(s) te redu-
ceren. In het kader daarvan zijn De Wilde en Alom een samenwerking gestart. De be-
drijven zijn op zoek naar een nieuwe toepassing voor de uitval die vrijkomt in het pro-
ductieproces (schijven kurkrubber) en het afval na gebruik van kurkrubberplaat. Dit be-
landt nu bij het bedrijfsafval. Door een nieuwe, duurzame toepassing te bedenken, 
vermindert de CO2-uitstoot door afvalverwerking. De vraag aan de HKU is of er moge-
lijkheden zijn om studenten te laten onderzoeken of er nieuwe toepassingen mogelijk 



 

           
 

Keteninitiatief kurkrubber  Pagina 2 van 2 

 

zijn met de rest- / afvalmaterialen. MVH en PBE hebben samples meegenomen van 
productieresten en gebruikte kurkrubberplaten. 
 

5. Ideeën voor samenwerking 
5.1. FBA vertelt dat in april de seminars voor de tweedejaars studenten beginnen. Tijdens 

zo’n seminar werkt een groep studenten gedurende een aantal weken aan een op-
dracht/vraag uit het bedrijfsleven. De vraag van De Wilde en Alom zou geschikt zijn 
voor zo’n seminar. Wanneer De Wilde en Alom hieraan willen meewerken, legt FBA de 
vraag voor aan de docenten die de seminars geven. Ze verwacht dat de vraag geschikt 
is. De uitkomst van zo’n seminar is een idee (of meerdere ideeën) voor toepas-
sing/recycling van het rest- en afvalmateriaal. 
 
De input van De Wilde en Alom zou bestaan uit: 
- een presentatie geven aan het begin van de onderwijsperiode; 
- het beschikbaar stellen van kurkrubberresten voor onderzoek; 
- eventueel een kleine financiële bijdrage voor materialen die studenten gebruiken; 
- aanwezig zijn bij de tussen- en eindpresentatie(s) van de studenten. 
 

5.2. We spreken af dat MVH en PBE intern bespreken of de bedrijven willen deelnemen 
aan een seminar. Dit koppelen ze binnen enkele weken terug (actie 01.01 PBE/MVH). 
FBA zal bij akkoord van De Wilde en Alom vervolgens de vraag (en de samples) voor-
leggen aan de betreffende docenten (actie 01.02 FBA). Als deze akkoord zijn kan het 
seminar plaatsvinden. 

 
6. Rondvraag 
6.1. Geen vragen. 
 
7. Volgende vergadering 
7.1. Nog te plannen 
 
Actie lijst: 

Actiepunt Actienemer Actie 

01.01 PBE/MVH 
Intern overleggen en terugkoppeling geven over deelname aan 
seminar 

01.02 FBA 
Wanneer De Wilde en Alom willen deelnemen, onderwerp verder 
bespreken binnen HKU 

 


