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Participaties omtrent CO2-reductie  

Duurzameleverancier.nl  

Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere 
marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot 
aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen die 
hun leveranciers actief ondersteunen in het opzetten en 
uitvoeren van duurzame bedrijfsvoering, te beginnen door bij 
de belangrijkste leveranciers na te vragen wat zij op dit 
gebied al doen. 

https://www.duurzameleverancier.nl/ 

 

Railforum Netwerk  

Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke 
kennisnetwerk van ruim 85 bedrijven en organisaties die 
actief zijn in de brede railsector. In november 2015 is er een 
doorstart gemaakt en hebben alle grote stakeholders uit de 
sector de CO2-visie 2050 ondertekend. Een stuurgroep in 
samenwerking met Climate Neutral Group beoogt de hele 
sector te betrekken door elk bedrijf te ondersteunen in het 
aanmaken van een footprint en het zetten van de eerste 
stappen op de CO2-prestatieladder. Met als doel dat er een 
complete footprint van de hele sector ontstaat. 

http://www.railforum.nl/2015/12/co2-visie/ 

 

CO2 Visie 2050 

Duurzaamheid is belangrijk voor de spoorsector in Nederland. 
Zowel vanuit de MJA-3 (MeerJarenAfspraak Energie-
efficiency) als vanuit de Railforum werkgroep Duurzaamheid 
is de behoefte ontstaan om een gezamenlijke visie voor de 
lange termijn te ontwikkelen, een visie rondom CO2. Op 
zaterdag 28 november ondertekende onder andere Railforum 
een plan om het spoor voor 2025 geheel CO2 neutraal te 
maken. Andere partijen die de visie ‘Samen realiseren we een 
CO2 neutraal spoor’ onderschreven zijn NS, ProRail, Arriva, 
Syntus, TransDev, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
DB Schenker, KNV en de provincie Groningen. Staatssecretaris 
Dijksma nam het plan in ontvangst. 

http://www.railforum.nl/2015/12/co2-visie/ 

 

 

Circulaire spoor 

Circulair Spoor is een samenwerkingsverband tussen RailPro, 
BAM Rail, RHDHV, Asset Rail en Prorail. Deze samenwerking 
heeft tot doel om de eerste concrete baten van circulair spoor 
in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat de hele 
sector aanhaakt. Op basis van een QuickScan van de 
materiaal intensieve spoorelementen komt er een circulaire 

 

https://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.railforum.nl/2015/12/co2-visie/
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businesscase voor ballast, spoorstaven, wissels, rijdraden en 
etagefietsrekken. Iedere partner in het 
samenwerkingsverband is ‘sponsor’ van één casus. De 
uitdaging voor ProRail is om te onderzoeken hoe ballast een 
meer circulair karakter kan krijgen. 

 


