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Green Deal Duurzame Geleiderail

Betrokken partijen
 - ARROSSO BV 
 - Elemetal BV 
 - Laura Metaal BV 
 - Menten Metaalhandel en Recycling BV
 - Nyrstar BV
 - Prins Dokkum BV
 - Verzinkerij Van Aert BV / Van Aert Beheer BV

Beschrijving initiatief
Het toepassen van gerenoveerde geleiderail vindt nog slechts beperkt plaats. Hergebruik (na renovatie) 
bespaart kosten en energie. Deze Green Deal beoogt hieraan een duurzame impuls te geven. 

Brede toepassing van het ontzinken van metalen leidt voor Nederland tot terugwinning van grote 
hoeveelheden zink, een aanzienlijke energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. 
De geleiderail is een product dat uitermate geschikt is voor dit initiatief, vanwege de volgende redenen:
 - Elk jaar wordt er zo’n circa 350 km (circa 12.000 ton ) geleiderail vervangen, afkomstig van 

Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Daarvan is een groot deel geschikt voor hergebruik.
 - De markt van vraag en aanbod bestaat slechts uit enkele partijen.
 - Renovatie van geleiderail is technisch en economisch haalbaar.
 - Rijkswaterstaat heeft in zijn beleid duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Renovatie van geleiderail 

leidt tot een energiebesparing van 210 TJ op jaarbasis. 
 - Het zink opgelost in chemicaliën bij ontzinken wordt voor 99% teruggewonnen, hetgeen voor 

vervanging van geleiderail overeenkomt met circa 550 ton zink per jaar. Dit gebeurt vooralsnog in het 
buitenland, omdat in Nederland de mogelijkheden hiervoor ontbreken. 

De partijen betrokken bij deze Green Deal onderschrijven dat het wenselijk zou zijn als de terugwinning van 
het zink in Nederland zou kunnen plaatsvinden, zodat er een controleerbaar gesloten keten ontstaat. 

Deze Green Deal wordt gezien als een ondersteuning van het proces van renoveren, ontzinken en 
herverzinken van producten die daarmee minstens een tweede duurzame leven krijgen. Daarnaast zal deze 
Green Deal een aanjager zijn voor meer economische activiteit op dit vlak en nieuwe markten voor 
gerenoveerde producten stimuleren. Renovatie van geleiderail is een rendabele toepassing, simpelweg 
omdat het een kostenbesparing met zich meebrengt. Demontage van de oude geleiderail vergt wel meer 
tijd, maar als hier bij de planning van een project rekening mee wordt gehouden, hoeft dit geen 
belemmering te zijn. Met deze Green Deal bewerkstelligen de initiatiefnemers toenemende bewustwording 
bij alle marktpartijen over hun bijdrage aan een duurzame economie.

Het is nodig dat duurzaam wordt omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen waaronder metalen als zink 
en ijzer. Er is een sterk toenemende vraag naar hulpbronnen als gevolg van de groeiende wereldbevolking 
en een hoger welvaartsniveau. Daarnaast kan de beschikbaarheid van grondstoffen om geopolitieke 
redenen onder druk komen te staan. Door een goede en hoogwaardige en controleerbare recycling in een 
gesloten keten van gebruikte grondstoffen kan voor een deel aan de toenemende vraag worden voldaan. 
Bovendien leidt renovatie en hergebruik tot aantoonbare en substantiële milieuwinst. 
Thema’s: grondstoffen, mobiliteit en duurzame energie.
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Resultaten
Brede toepassing van het ontzinken van metalen leidt voor Nederland tot terugwinning van grote 
hoeveelheden zink, een aanzienlijke energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. Het hergebruik 
bespaart kosten, dus deze Green Deal heeft tevens een positief economisch rendement. 

Bovendien draagt deze Green Deal bij aan een sterkere competitieve positie van de industrie, een 
innovatieve bedrijvigheid en op duurzaamheid gerichte marktinvesteringen.
Einddatum: 31 december 2014

Inzet en acties partijen
 - Arrosso BV laat de keuringen en renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Diverse normen en specificaties 

zijn hiervoor de basis. Ook zal Arrosso de gegevens conform de daartoe geldende specificaties 
aanleveren voor het opnemen van duurzame geleiderail als onderdeel van Dubocalc, waarmee de CO2-
winst zichtbaar wordt voor alle potentiële gebruikers. 

 - Elemetal BV neemt de begeleiding op zich van de uitgebreide proeven die Verzinkerij Van Aert en 
Nyrstar opzetten, om hiermee het ontzinken met het te kiezen medium tot een goed resultaat te 
brengen.

 - Laura Metaal BV verzorgt de inzameling van de te renoveren geleiderail samen met diverse aannemers 
en stelt de rail ter beschikking aan Arrosso.

 - Menten Metaalhandel en Recycling BV neemt het schoon schroot in en vernietigt dit op een zodanige 
manier dat een eventuele terugkeer van afgekeurde delen in de markt onmogelijk is. Het schone 
schroot wordt vervolgens geleverd aan de Nederlandse staalindustrie. 

 - Nyrstar BV verplicht zich tot het houden van proeven om 100% terugwinning in de Nederlandse keten 
mogelijk te maken. De inzet is daarbij gericht op 100% terugwinning van het secundaire zink. 

 - Prins Dokkum BV verzamelt samen met aannemers de te renoveren geleiderail en stelt deze ter 
beschikking aan Arrosso. 

 - Verzinkerij Van Aert BV zal het ontzinken en vervolgens opnieuw verzinken van de artikelen uitvoeren 
volgens de geldende normen en specificaties. De door Arrosso als niet meer bruikbaar aangevoerde 
delen zullen worden verwerkt tot schoon schroot.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - In het kader van het Duurzaam Inkoopbeleid zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu hergebruik 

van geleiderails stimuleren door uit te dragen dat toepassen van herverzinkte geleiderail de voorkeur 
verdient boven geleiderail van primaire materialen, dit alles met in achtneming van de geldende 
voorschriften, zoals CE-markering. 

 - De Rijksoverheid zal, indien noodzakelijk en mogelijk, eventuele knelpunten in de regelgeving 
wegwerken. In de proeffase moet worden vastgesteld welke dat zijn.

 - De Rijksoverheid zal het opnemen van duurzame geleiderail als onderdeel van Dubocalc faciliteren, 
waarmee de CO2-winst zichtbaar wordt voor alle potentiële gebruikers. Toepassing van gerenoveerde 
geleiderail levert daarmee ook een directe positieve bijdrage in relatie tot de gunningscriteria. 

 - De Rijksoverheid en marktpartijen zullen de resultaten gebruiken om het ontzinken en herverzinken in 
bredere zin te stimuleren ten behoeve van andere producten, waarbij ook aandacht zal worden besteed 
aan het tegengaan van afspoeling van zink tijdens het gebruik van verzinkte producten. 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


