Spoorstaven en dwarsliggers

“De weg naar een circulair spoor”
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De huidige materiaalstroom
van VolkerRail is lineair
ingericht
De organisatie van VolkerRail is actief in
de spoorsector.
Het meeste materiaal dat wordt gebruikt
zijn spoorstaven en dwarsliggers, dit is
het fundament van het spoor.
Onderzoek gedaan naar
materiaalstromen en het
beheersen daarvan.

Er is een lineaire materiaalstroom
(Cradle-to-Grave) en een circulaire
materiaalstroom (Cradle-to-Cradle).

SCAN ME
Een voorbeeld is toegepast bij
Maersk Line.
Note: Scan de QR-code of klik
hier voor een filmpje!

Voor het beheersen van een
circulaire materiaalstroom is
Madaster een (webbased) tool.

Kosten-baten-analyse wijst uit dat
een investering in Madaster en
hergebruik van materiaal een
positieve opbrengst oplevert.

Hierin worden materiaalpaspoorten geregistreerd en
opgeslagen. In een dashboard is
in één opslag de recyclebaarheid
weergegeven.

Note: Hierbij is rekening
gehouden met 10% niet
herbruikbaar.

Kosten

Opbrengsten

Minder aanschaf van nieuwe
materiaal, minder grondstoffen
nodig, meer (her)gebruik van
bestaande materialen, een
circulair imago, beheersbare
materiaalstromen en DuBoCalcproof.
Kortom: goed voor het milieu
en goed voor de portomonee,
een win-win-situatie!

Registratie
In Madaster platform

INFORMATIE

Opslag voor hergebruik
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