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Een milieubeleid voor een duurzame
mobiliteit
Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur, wil actief
bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame mobiliteit.
We moedigen het gebruik van zachte en milieuvriendelijke vervoersmiddelen aan om te beantwoorden aan de mobiliteitsbehoeften in onze maatschappij.
Het mag duidelijk zijn: we staan voor heel wat uitdagingen en
we verbinden ons ertoe het milieu te beschermen. Naast het
milieubeheer van onze sites lopen er cocreatieprojecten met
betrouwbare partners die ook hun steentje willen bijdragen aan
duurzame ontwikkeling.
Concreet vertaalt dit zich in schitterende projecten, zoals
zonnepanelen en windmolens die het spoornet van stroom
voorzien, het ecologische beheer van (spoor)bermen, de installatie van bijenkorven en intiatieven ter bescherming van
reptielen om de biodiversiteit op onze sites te beschermen. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden. Hieronder lees je meer over
onze milieuprojecten.

Veel leesplezier!

LUC LALLEMAND
CEO INFRABEL
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ONZE
MAATSCHAPPELIJKE
ENGAGEMENTEN

PEOPLE INTERNAL
// De veiligheid van het personeel verzekeren
// Het welzijn van het personeel verbeteren
// Streven naar een lerende organisatie met veel aandacht voor 		

dialoog en respect

Via onze strategische prioriteit « Op een lijn met de samenleving »
ontwikkelen we een concrete Corporate Social Responsibility-aanpak.
Deze strategie steunt onder meer op de drie pijlers van duurzame
ontwikkeling (People-Planet-Prosperity) en omvat maatschappelijke

PEOPLE EXTERNAL

engagementen. Het spreekt voor zich dat het milieu hier een
centrale plaats krijgt, via de pijler Planet of via andere transversale

// De exploitatieveiligheid en de veiligheid van de burgers verzekeren

thema’s (verantwoorde aankopen, lokale verenigingen, solidariteit,

// De kwaliteit en toegankelijkheid van het spoor verhogen om de 			

mobiliteit van de reizigers te verbeteren

buurtbewoners, ...).

De hinder voor de buurtbewoners beperken

PLANET

PROSPERITY
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// Socio-economische ontwikkelingen op nationaal niveau

aanmoedigen

Verantwoorde aankopen stimuleren

SOLIDARITY
Samenwerkingsprojecten en solidariteitsacties aanmoedigen
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ONZE
ACTIEDOMEINEN
Samen met onze stakeholders bepaalden we 4 actiedomeinen

Een CONTINUE
DIALOOG onderhouden
met onze
stakeholders

MILIEURISICO’S
inschatten en beheren

die de leidraad van ons milieubeleid vormen.

Milieudoelstellingen
integreren in
de DAGELIJKSE
PROCESSEN
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Interne en externe
SENSIBILISERINGSCAMPAGNES organiseren

7

7

ONZE
DOELSTELLINGEN
Voor elk actiedomein streven we verschillende doelstellingen na
om ons milieubeleid vorm te geven.

Milieurisico’s
Milieurisico’s (geluidshinder, energie, afval, biodiversiteit,
duurzame aankopen ...) die direct verband houden met onze
activiteiten, inschatten en beheren
Specifieke maatregelen blijven ontwikkelen om, samen met
de gewestelijke en federale overheden, geluidsoverlast ten
gevolge van onze activiteiten te beperken
De biodiversiteit beschermen
natuurverenigingen

via

partnerships

met

Processen
Een milieubeheersysteem integreren in onze processen

Continue dialoog met onze stakeholders
De dialoog met onder andere de overheden en de
spoorwegondernemingen rond belangrijke milieuthema’s
verder uitbouwen

Sensibilisering
Het personeel nog meer sensibiliseren over het milieu via
opleidingen en campagnes
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Samenwerking met
Close the Gap en
Oxfam

Geluidsreducerende
materialen

Ons milieubeleid vertaalt zich in tal van concrete projecten

Sensibiliseren over het
milieu tijdens onze
opendeurdagen

Spoornetwerk op
zonne-energie

IN DE PRAKTIJK
en haalbaarheidsstudies.

Vermindering van geluidsoverlast en trillingen
Dialoog met
buurtbewoners

Multimodaliteit
aanmoedigen

Plaatsing van isolerende railpads (blokjes rubber) tussen
spoorstaven en dwarsliggers om het geluid aan de bron te
verminderen.
Gebruik van een slijptrein om spoorstaven te effenen en het
lawaai van doorrijdende treinen te beperken.

Milieumanagementsysteem
(ISO14001)

Strijd tegen
klimaatopwarming

Milieu-opleidingen
voor het personeel

Rationeel energieverbruik
Installatie van 16.000 zonnepanelen op het dak van een
spoortunnel.

Label
“Natagora”

Windmolens in het Greensky-park die dagelijks 170 treinen
van stroom voorzien.
Beheer van afval en materialen
Inrichting van containerparken op de sites die volgens de internationale norm ISO 14001 gecertificeerd zijn.
Analyses voor de recyclage en het hergebruik van onze
materialen.

Plaatsing van
bijenkorven

Verantwoorde
aankopen

Behoud van de biodiversiteit
Plaatsing van bijenkorven op de site van Ronet.
Windmolenpark als
energiebron voor
spoornet

Bescherming van
gladde slangen

Deelname aan initiatieven ter bescherming van reptielen in
Wallonië.
Duurzame aankopen
Opleiding over duurzame aankopen voor meer dan 100
collega’s.

Zachte
mobiliteit
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Elektrische
wagens

Integratie van milieucriteria in bestekken.
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Rikie Eloot

EEN LUISTEREND
OOR VOOR ONZE
STAKEHOLDERS
Ons milieubeleid sluit aan bij onze vereisten inzake spoorveiligheid en
beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien evolueert het
mee met de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders.
Door in dialoog te gaan met onze stakeholders gaan we immers na of de

Sandra Vergauwen

Head of Safety
bij Infrabel

Maintenance Manager van
het LCI Denderleeuw van
Infrabel

« De sensibiliseringscampagnes
en opleidingen leren ons
milieubewuster handelen en
de ecologische uitdagingen
waarvoor Infrabel staat, beter
begrijpen. »

Sitecoördinator milieu
LCI Angleur van Infrabel

« Sinds de oprichting van onze
afdeling Milieu hebben we een
lange weg afgelegd. Aanvankelijk
organiseerden we vooral specifieke
acties, maar ondertussen hebben
we een echte strategie ontwikkeld
die concreet vorm krijgt in onze
dagelijkse activiteiten. »

essentiële thema’s van duurzame ontwikkeling aan bod komen in onze
projecten.
Daarom houden we regelmatig contact met onze klanten, overheden,
buurtbewoners, natuurverenigingen, enzovoort.

DANK…
… aan al onze stakeholders die ons milieubeleid
helpen uitbouwen en bovenal onze collega’s
die hier elke dag hun werk van maken.

Jochen Bultinck

Corine Athas

Manager Environment Infrabel
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« Je voelt echt dat er een
cultuurverandering is binnen de
onderneming. De collega’s op het
terrein voelen zich meer en meer
betrokken bij het milieubeleid.
Ze zien de zorg voor het milieu
niet meer als een bijkomende
opdracht, maar houden er
spontaan rekening mee bij de
uitvoering van hun taken. »

CSR Advisor

Directeur Build
bij Infrabel

« Het milieu neemt een steeds
grotere plaats in binnen
investeringsprojecten. En dat is
heel positief, want we willen nog
meer projecten rond duurzame
mobiliteit ontwikkelen. »

« De pijler ‘Planet’ van onze CSRstrategie heeft zich sterk ontwikkeld,
en daar ben ik heel blij om. Ik bedank
het team Milieu van Infrabel en de
vele collega’s op het terrein die onze
doelstellingen helpen vertalen naar
concrete acties. ».

Dorothée Bernier
Pascale Heylen,

Sandrine Jacques

CSR Manager Thalys
« Wij, als klant, vinden het een positieve zaak dat Infrabel de
milieuproblematiek ter harte neemt en zijn schouders zet onder projecten
rond hernieuwbare energie, zoals het windenergieproject Greensky in SintTruiden en de installatie van zonnepanelen op het dak van de tunnel van
Antwerpen, dit om de impact van het treinverkeer te beperken. We hebben
al regelmatig samengewerkt met Infrabel, bijvoorbeeld in het kader van de
COP 21. Het waren keer op keer positieve ervaringen. »

Philippe Funcken
Directeur-generaal
Natagora
« De spoorbermen, beheerd door
Infrabel, vormen een rijke habitat
en bieden een schuilplaats voor
verschillende diersoorten. Het
doet Natagora plezier dat Infrabel
een steentje wil bijdragen aan het
behoud van de biodiversiteit door
zijn beheermethodes te herzien
en het leefmilieu te beschermen. »
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Heb je vragen en ideeën over ons milieubeleid?

environment@infrabel.be
Wil je meer weten over onze CSR-strategie?

csr@infrabel.be
Of raadpleeg onze CSR-pagina en onze
duurzaamheidsverslagen

www.infrabel.be
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Gelieve niet op de
openbare weg te gooien

