Samen

duurzaam

Net als jij stappen iedere
dag 1,2 miljoen reizigers

in de trein. Een duurzame
keuze, waarmee ook jij

#windenergie

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Steeds vaker wordt windkracht gebruikt om
energie op te wekken; het is schoon, goedkoop,
raakt nooit op en vermindert het gebruik van
fossiele brandstoffen, zoals olie. Dit helpt om
de klimaatverandering te beperken.

WAT DOEN WIJ?
Nu al behoort de trein tot één
van de meest duurzame vervoers
middelen, maar het kan nog
schoner. Vanaf 2018 rijden al
onze elektrische treinen op groene
stroom, die onder andere in
Nederlandse windparken wordt
opgewekt. Zo rijdt de trein straks
op wind. Schoner kan bijna niet.
www.ns.nl/groenetrein

WAT KAN JIJ?
Het platte landschap van
Nederland is zeer geschikt om
elektriciteit op te wekken. Er is
genoeg wind voor 20% van ons
totale stroomverbruik! Wil jij ook
windenergie bevorderen?
Word dan mede-eigenaar van
een windmolen of investeer in
een windmolenpark.
www.milieucentraal.nl/wind
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#zonneenergie

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Steeds vaker wordt zonnewarmte
gebruikt om energie op te wekken;
het is schoon en levert 10.000 keer
meer energie op dan we nu in de
wereld nodig hebben. Zelf energie
opwekken vermindert het gebruik
van fossiele brandstoffen, zoals olie.
Dit helpt om de klimaatverandering
te beperken.

WAT DOEN WIJ?
We benutten stationsdaken
om zelf energie op te wekken.
Zo is het dak van Rotterdam
Centraal van ruim 3.000
zonnepanelen voorzien.
De opbrengst hiervan is
vergelijkbaar met het energie
verbruik van 100 huishoudens.

WAT KAN JIJ?
Wil jij ook de zon benutten?
Laad dan je auto op met
zonne-energie! Deze stroom
is duurzaam omdat er geen
broeikasgassen en schadelijke
stoffen vrijkomen. Ook in
Nederland is de zon sterk
genoeg om elektriciteit via
een zonnepaneel of warmte via
een zonneboiler op te wekken.
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#energiebesparing

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Er worden steeds meer uitvindingen
gedaan om ons energieverbruik te
verminderen. Energiebesparing helpt
mee om de klimaatverandering
te beperken.

WAT DOEN WIJ?
Informatieschermen op stations
verbruiken veel energie. Daarom
is op basis van LED een energiezuinige variant ontwikkeld.
Alle nieuwe informatieschermen
verbruiken daardoor 40% minder
energie. Daarnaast wordt op
de perrons steeds vaker energie
zuinige verlichting toegepast.

WAT KAN JIJ?
Met een energieverbruiksmanager
krijg je op eenvoudige wijze
inzicht in je energieverbruik.
Daarmee wordt energie en geld
besparen makkelijker en leuker.
Kijk voor een overzicht van
energieverbruiksmanagers op
www.energieverbruiksmanagers.nl
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#vervoer

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Er worden steeds meer vernieuwingen
toegepast en bewuste keuzes gemaakt
om vervoer zo zuinig en schoon mogelijk
te maken, zo ontwikkelde de TU Delft een
auto die op zonnepanelen rijdt.

WAT DOEN WIJ?
Machinisten rijden onze
treinen energiezuinig door
ze sneller te laten optrekken
en langer te laten uitrollen.
De trein rolt moeiteloos
kilometers door. Door dit
‘nieuwe rijden’ besparen
we jaarlijks zo’n 5% energie.

WAT KAN JIJ?
Ruim een op de drie autoritten is
korter dan vijf kilometer. Door korte
afstanden te vervangen door de
fiets bespaar je gemiddeld 100
euro per jaar op de brandstof
kosten en draag je bij aan een
beter milieu. Zorg voor goede
fietstassen of een bak voorop om
ook de wekelijkse boodschappen
in te kunnen vervoeren.
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#recycling

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.
Steeds vaker worden er nieuwe
producten van afval gemaakt
wat helpt om de uitputting van
grondstoffen te beperken.

WAT DOEN WIJ?
In 2017 zal 60% van het afval
van stations, treinen en van
onze bedrijfs- en kantoorlocaties
worden hergebruikt. Oude
treinstoelbekleding en gele
reisinformatieborden krijgen
onder andere een tweede leven
als nieuwe producten zoals
tassen, kussens, dienbladen
en notitieblokjes.

WAT KAN JIJ?
Steeds meer producten worden
met aandacht voor milieu en
eerlijke handel gemaakt. Zelfs
bij de aankoop van een maatpak
kunt u daarmee rekening houden.
Duurzaamheids-keurmerken
kunnen helpen bij het maken
van duurzame keuzes op de
winkelvloer.
www.keurmerkenwijzer.nl
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#natuur

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Voor het behoud van onze natuur
is het van belang om het leefgebied
van planten en dieren zo groot
mogelijk te houden.

WAT DOEN WIJ?
Spoorwegen doorkruisen ook natuur
gebieden, wat invloed heeft op het
leefgebied van dieren en planten. Ter
compensatie bouwen wij ecoducten om
dieren en planten genoeg leefruimte te
geven. Inmiddels zijn er negen ecoducten
klaar, en de komende jaren bouwen we
er nog vijf. Daarnaast bouwen we ook
tunnels voor kleine dieren om veilig aan
de andere kant van het spoor te komen.

WAT KAN JIJ?
Wil jij ook bijdragen aan de
natuur in je woonomgeving?
Kies dan voor een groen dak .
De vetplantjes of sedum die gebruikt
worden zijn aantrekkelijk voor insecten
zoals bijen en vlinders. Bovendien
is een sedum dak geluiddempend,
zorgt het voor buffering van
regenwater en vergroot het de
levensduur van uw dak.
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#hergebruik

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Steeds meer producten krijgen
een tweede leven. Voordeel is
dat minder grondstof wordt gebruikt
en er daardoor minder aantasting
van de natuur plaatsvindt.

WAT DOEN WIJ?
Om het grondstofgebruik te
verkleinen, wordt in bouwprojecten
steeds meer materiaal opnieuw
gebruikt. Zo werden in Den Bosch
5,5 km aan rails, 6.000 betonnen
dwarsliggers (bielzen) en acht
wissels hergebruikt.

WAT KAN JIJ?
Met een likje verf geef je
oude spullen een nieuw leven.
Als producten langer meegaan,
spaart dat grondstoffen, energie,
water en afval. Ook door gebruik
te maken van bibliotheken,
spelotheken, ruilboekenkasten
of repaircafés stimuleer je
hergebruik.
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#biodiversiteit

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Voor het behoud van de natuur is
het belangrijk om dieren en planten
te beschermen tegen uitsterven. Bijen
kunnen in het bijzonder wel wat hulp
gebruiken omdat ze een belangrijke
rol spelen bij het bestuiven van onze
gewassen en wilde planten.

WAT DOEN WIJ?
Om de natuur te helpen
bouwen wij rond het spoor
faunavoorzieningen, zoals
bijenhotels, reptielenbulten
en vleermuizenkasten. Ook
worden combinaties hiervan
toegepast, zoals het ‘Zootel’
bij het Ecoduct Op Hees.
Bron Foto: Zootels.nl

WAT KAN JIJ?
Wil je dieren naar je tuin lokken?
Plaats een insecten hotel of
vogelhuisje en wees niet te netjes.
Laat afgestorven plantenstengels
staan en haal die pas in het
voorjaar weg. Dieren en insecten
gebruiken bladeren, takjes en
andere rommeltjes om te nestelen,
schuilen en te overwinteren.
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#iedereendoetmee

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Het is belangrijk dat iedereen zich welkom
voelt. Verschillende culturen en verschillen
tussen mensen brengen een grote variatie
aan kwaliteiten en inzichten en verrijken
daarmee ons leven.

WAT DOEN WIJ?
Wij willen graag dat onze
medewerkers een goede
afspiegeling zijn van de samen
leving en richten ons daarbij op
talent van de werknemer en
de zorgzaamheid als werkgever.
Medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt horen daar
natuurlijk bij. Ook de blinde
geleidehond is welkom!

WAT KAN JIJ?
Wil jij wat van je tijd en aandacht
delen? Word dan buddy en bezoek
2 á 3 keer per week een maatje
die contact en aandacht nodig
heeft. Het Buddy Netwerk is een
professionele organisatie die zich
inzet voor mensen bij wie ziekte,
ouderdom, eenzaamheid of
geheugenproblemen een grote
rol spelen. www.buddynetwerk.nl
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#ontmoeten

vooruit!

bijdraagt aan een schone
en prettige samenleving.

Het belang van menselijk contact voor
ons welzijn is groot. Mensen zijn gezonder
en gelukkiger wanneer ze zich verbonden
voelen met anderen.

WAT DOEN WIJ?
Wie kent ze niet? Spontane
ontmoetingen in de trein en
enerverende gesprekken met
onbekenden. Achteraf vaak
een leuke ervaring. Met de
ontmoetingszones in de nieuwe
dubbeldekkers en de SocialCoupé
faciliteren wij de ontmoeting
tussen reizigers in de trein.
www.socialcoupe.nl

WAT KAN JIJ?
Steeds meer mensen hebben
een gezamenlijke moestuin.
Samen met buurtgenoten worden
groenten en fruit geteeld, die
vaak gedeeld worden met
vrienden en familie. Heb je geen
eigen moestuin, dan kun je een
pluk abonnement bij een moestuin
in de buurt nemen om wekelijks je
groenten en fruit te oogsten.
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Het belang van menselijk contact voor
ons welzijn is groot. Mensen zijn gezonder
en gelukkiger wanneer ze zich verbonden
voelen met anderen.

WAT DOEN WIJ?
Wie kent ze niet? Spontane
ontmoetingen in de trein en
enerverende gesprekken met
onbekenden. Achteraf vaak
een leuke ervaring. Met de
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WAT KAN JIJ?
Steeds meer mensen hebben een
gezamenlijke moestuin. Samen
met buurtgenoten worden groenten
en fruit geteeld, die vaak gedeeld
worden met vrienden en familie.
Heb je geen eigen moestuin, dan
kun je een pluk abonnement bij
een moestuin in de buurt nemen
om wekelijks je groenten en fruit
te oogsten.

