
Het circulaire spoor: onze missie

Onze activiteiten hebben gevolgen voor de wereld waarin wij leven. 
Hiervan zijn wij ons terdege bewust. Reden te meer om mens, milieu 
en hergebruik als speerpunten op te nemen in ons bedrijfsbeleid.
Wij streven naar een circulaire economie en zijn overtuigd van het
circulaire spoor.

Naast aandacht voor veilig en gezond werken zijn wij ons bewust
van de kwetsbaarheid en de voorzieningszekerheid van voldoende 
natuurlijke grondstoffen.

Als toeleverancier van spoorwegmaterialen in de railinfra in Neder-
land, zien wij kansen om de kwetsbaarheid en voorzieningszeker-
heid van voldoende natuurlijke grondstoffen te verbeteren en te
borgen.

De komende jaren richten wij ons op het terugwinnen van zoveel
mogelijk hernieuwbare grondstoffen uit de spoorwegketen en het
coördineren van het aanbod herbruikbare spoorwegmaterialen
binnen en buiten de railinfra.

Wij willen koploper zijn in de circulaire economie.

Wat betekent dit voor u? Dat wij altijd net iets verder gaan.
Onze beloften:

 » Wij streven naar een optimale samenwerking in de branche tussen de verschillende partijen, zoals opdrachtgevers, aannemers, 
onderaannemers en leveranciers. Dit doen wij door optimale transparantie te bieden en zo te zorgen voor het benodigde ver-
trouwen. 

 » Door intensieve samenwerking tussen voestalpine Railpro en voestalpine Turnout Technology Netherlands maken wij
het mogelijk altijd de beste circulaire oplossing te bieden voor ieder project.

 » Met ons totale dienstenpakket bieden wij u beschikbaarheidsgarantie. Hebben wij geen herbruikbare materialen op voorraad, 
dan halen wij het gebruikt uit ons netwerk of vullen wij het aan met nieuw materiaal.

 » Wij zorgen altijd voor de juiste mix van beschikbaarheid, prijs, productkwaliteit en duurzaamheid.
 » Wanneer u dit concept integraal bij ons afneemt in combinatie met afname van onze overige producten en diensten,

zorgen wij dat we altijd een scherpe aanbieding voor u hebben.
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Onze toegevoegde waarde: samenwerking en vakmanschap 
leidt tot verschillende circulaire serviceconcepten

Als totaalleverancier streven wij naar een circulair spoor en kiezen
wij altijd voor een zo duurzaam mogelijke toepassing van spoor-
wegmaterialen. Wij kunnen alle gebruikte spoorwegmaterialen in-
kopen en verwerken. De meest duurzame toepassing heeft altijd
onze voorkeur, waarbij wij onderscheid maken in:

 » Hergebruik binnen hetzelfde project.
 » Hergebruik binnen de infrastructuur van de opdrachtgever.
 » Hergebruik binnen de railinfrastructuur.
 » Hergebruik van vrijkomende materialen buiten de railinfra.
 » Recyclen van grondstoffen uit de materialen. 
 » Storten van materialen.

Kiest u echt voor circulariteit? Dan is in- en verkoop van herbruik-
bare spoorwegmaterialen niet per se nodig. De herbruikbare on-
derdelen kunnen ook in uw eigendom, of in het eigendom van uw
opdrachtgever blijven. U betaalt dan alleen voor de geleverde
dienstverlening en toegevoegde materialen. Hiermee koppelen wij
de economische groei los van het grondstoffenverbruik, waardoor
wij bijdragen aan de circulaire economie.

Praktisch betekent dit dat wij bij aanvang van de aanbesteding
de materialen voor u kunnen beoordelen op herbruikbaarheid. De
bruikbare materialen kunnen wij keuren conform de regelgeving.
Samen met u kunnen wij bepalen of de materialen geschikt zijn
om her te gebruiken binnen dit project of in toekomstige projecten.
Gezamenlijk maken wij een plan hoe de materialen uit te bouwen,
eventueel om te bouwen of te reviseren, en weer in te bouwen of
op voorraad te nemen. Het ombouwen of reviseren van de materi-
alen kunnen wij desgewenst organiseren op uw projectlocatie.

Om de druk op het milieu laag te houden, kunnen wij daarvoor een
werkterrein inrichten om onze voorbouwactiviteiten op locatie uit te
voeren. Voor ombouw of revisie zorgen wij voor de toe te voegen

en af te voeren materialen. Hebben wij de gebruikte materialen zelf
niet beschikbaar, dan halen wij het uit ons netwerk of vullen wij het
- indien noodzakelijk - aan met nieuw materiaal.

Wilt u zelf eigenaar blijven van de herbruikbare materialen die niet
in het project hergebruikt worden of wilt u dat het eigenaarschap
bij uw opdrachtgever blijft liggen? Dan is het beheer van de mate-
rialenbij ons ook in goede handen. Wij hebben jarenlange ervaring
met het opslaan en beheren van spoorwegmaterialen. Om de druk
op het milieu zo laag mogelijk te houden, denken wij graag met u
mee over een mogelijke opslaglocatie van de materialen. Locaties
zo dicht mogelijk bij de uitbouwlocatie en de te verwachten nieuwe
inbouwlocatie verdienen hierbij de voorkeur. Deze locaties kunnen
van ons, van u of van uw opdrachtgever zijn. Bij inname nemen wij
de materialen op en conserveren deze. Gedurende de opslagperi-
ode controleren wij de materialen regelmatig. Zodra er een project
is waar de materialen ingezet kunnen worden, maken wij een plan
voor ombouw of revisie en begeleiden wij de logistiek en de eventu-
ele inbouw. Komt er geen toekomstig project en/of worden de costs
of ownership te hoog? Dan zorgen wij voor het verder verhandelen
of verwerken van de materialen.

De niet in het spoor herbruikbare materialen kopen wij van u in.
Wij zorgen voor de meest duurzame wijze van afvoeren en verwer-
king, waarbij we tevens rekening houden met de kosten. Wij zorgen
daarin voor innovatieve oplossingen. Voor deze oplossingen heb-
ben we een breed netwerk van architecten en ingenieursbureaus.
Bovendien werken we momenteel aan een online marktplaats voor
vrijkomende grondstoffen uit de railinfra.

Ons doel: zo min mogelijk storten.



Kwaliteitsdienst

De collega’s van onze Kwaliteitsdienst borgen de door de opdrachtgever 
gestelde regelgeving voor bruikbaarheid. Hierdoor bent u altijd verzekerd 
dat wat u hergebruikt, ook voldoet aan de gestelde eisen. Naast de FAT en 
de SAT afname zorgen wij, voordat de materialen uitgebouwd worden, voor 
een opname van de kwaliteit, zoals het in de baan ligt. Op basis van deze
opname kan een plan gemaakt worden voor uitbouw en eventuele renova-
tie. Na het uitbouwen doen we eventueel nog een opname om vast te stellen 
of het materiaal wel is vrijgekomen, zoals van tevoren bedacht. 
Vanuit onze jarenlange expertise brengen wij kritisch de bruikbaarheid van 
de materialen in kaart. Zo bieden wij u een transparant overzicht van de 
bruikbaarheid en de toepassingsmogelijkheden van de gebruikte materia-
len. Onze Kwaliteitsdienst zorgt ook voor opname en conservering bij tussen-
tijdse opslag en controleert regelmatig de materialen.

Wisselbouwbedrijf

Ons Wisselbouwbedrijf kan gebruikte wissels voor u voorbouwen in Hilversum
of op een door onze projectcoördinatie ingerichte voorbouwlocatie in
of nabij het spoorproject. Het inrichten van een voorbouwlocatie ter plaatse
voorkomt onnodig transport van materialen. Zo kunnen ook elders gebruikte
wissels omgebouwd worden met herbruikbaar materiaal, al dan niet nood-
zakelijk aangevuld met nieuw materiaal. Hierbij geldt: hebben wij het ge-
bruikte materiaal zelf niet op voorraad, dan kijkt ons verwerkingsbedrijf of wij
de benodigde herbruikbare materialen elders in ons netwerk kunnen vinden.
Alleen indien herbruikbare materialen niet beschikbaar blijken, vullen wij de
wisseldelen aan met nieuwe materialen. Zo zorgen wij altijd voor de juiste
mix van beschikbaarheid, prijs, kwaliteit en circulariteit.

Projectmanagement

Onze collega’s van de afdeling Projectmanagement zijn onze logistieke ex-
perts. Zij zorgen voor de meest efficiënte vorm van aan- en afvoer van ma-
terialen, zowel vanuit duurzaam alsook financieel oogpunt. Aan- en afvoer
van de benodigde materialen wordt just in time en administratief goed afge-
handeld, conform de geldende wet- en regelgeving, zoals u van ons gewend
bent. Zo worden alle orders transparant afgehandeld. Op uw projectlocatie
kunnen onze Projectcoördinatoren werklocaties inrichten om materialen tij-
delijk op te slaan en/of om te bouwen. Onze Projectcoördinatoren hebben 
ook overzicht over de toepassing van vrijkomende materialen in andere pro-
jecten en kunnen daar, in het kader van de volgende projecten, over advi-
seren.

Onze dienstverlening



Onze dienstverlening
Hergebruik & recyclingfabriek

Onze Hergebruik en recyclingfabriek in Hilversum zorgt voor de ver-
werking van de gebruikte materialen. Daarbij maken wij allereerst 
een keuze uit hergebruik binnen het spoor of buiten het spoor. Ge-
volgd door recycling van grondstoffen of het storten van de mate-
rialen. Onze experts hebben een breed netwerk in deze branche, 
waarbij zij gebruik maken van de nieuwste inzichten en technieken, 
om vraag en aanbod van grondstoffen op elkaar te laten aansluiten.

Productmanagement

Onze Productmanagers zorgen voor de juiste bijbehorende bereke-
ningen met betrekking tot stikstofuitstoot en MKI-waarde. Daardoor 
heeft  u altijd op tijd de best sluitende MKI- en stikstofwaarde voor uw 
project beschikbaar.

Sales engineering

Onze Sales engineers zorgen ervoor dat de levering van onze pro-
ducten en diensten duidelijk en overzichtelijk geadministreerd en ge-
factureerd worden en overeenkomen met onze offerte.



Onze dienstverlening
Opslag en beheer van herbruikbare materialen

Op ons terrein zorgen wij voor opslag van de bruikbare materialen die op 
een ander moment ingezet kunnen worden. Met onze kennis van opslag 
van spoorwegmaterialen zorgen wij ook voor de juiste conservering. Deze 
kennis kunnen wij eventueel ook toepassen op externe opslagterreinen 
van u als aannemer of van uw opdrachtgever.

Treinlogistiek

Met de inzet van onze Robeltrein zijn wij niet alleen in staat langgelas-
te spoorstaven te brengen, maar ook op te halen. Een combinatie van 
brengen en halen is complex, maar niet onmogelijk. Door herbruikbare 
spoorstaven in lange lengtes op te halen, wordt de duurzaamheid van het 
spoorwegnetwerk aanzienlijk verhoogd.

Mobiele Baan Service

Onze Mobiele Baan Service kan tijdens de uitvoering van het werk waar 
nodig
inspringen voor onderstaande werkzaamheden:

 » plaatsen en afstellen van wisselmotoren;
 » afstellen van smeerloossysteem in wissels;
 » preventief slijpen van wissels;
 » waar nodig persen van wisseldelen;
 » maken van diverse typen ES-lassen.

Na de uitvoering van de werkzaamheden staan zij ook nog 24/7 ter be-
schikking voor wisselkennis en levering/montage van gebruikte en nieuwe
wisselmaterialen.

Nog even in het kort

Met ons totale dienstenpakket bieden wij u beschikbaarheidsga-
rantie. Hebben wij geen herbruikbare materialen op voorraad, dan 
halen wij het gebruikt uit ons netwerk of vullen wij het aan met nieuw 
materiaal. Altijd vanuit de gedachte om bij te dragen aan het circu-
laire spoor. Hierdoor zijn wij niet alleen duurzaam, maar ook goed-
koop. Als dit totaalconcept bij ons wordt afgenomen in combinatie 
met de levering van nieuwe BBM- en ETM-producten, kunnen wij 
ook aantrekkelijke kortingen geven over het totale project.

Samenwerking

Wij werken graag op basis van samenwerking in de markt om onze
doelstelling van het circulaire spoor te kunnen bereiken. Mochten
er in het project onderaannemers werkzaamheden uitvoeren bij het 
in- en uitbouwen van spoorwegmaterialen, die belang hebben bij 
de handel in gebruikte spoorwegmaterialen, zoeken wij graag de 
samenwerking op. Ons uitgangspunt voor een samenwerking met 
partners is dat alle activiteiten passen binnen het duurzaamheids-
vraagstuk. Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Ik ga 
graag met u in gesprek. Neem gerust contact op om nader kennis 
te maken en de mogelijkheden te bespreken.
Akkie Stomphorst, Focusmanager hergebruik & recycling,
Akkie.Stomphorst@railpro.nl 


