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edilon)(sedra contracting
De railinfra-installatiespecialist

Always a step ahead 
in rail systems!



Expertise where it matters
Levensduur, milieuwetgeving en beschikbaarheid zijn, 

naast technische afwegingen, steeds belangrijker 

geworden in de keuze voor spoorsystemen. Als gevolg 

hiervan ontwikkelde edilon)(sedra een baanbrekende 

technologie om spoorstaven te bevestigen: ingegoten 

spoor.

Op deze manier worden de spoorstaven niet meer 

gemonteerd op dwarsliggers, maar, met gebruik van 

edilon)(sedra Corkelast®, in een zwevende constructie 

bevestigd die geluid en trillingen minimaliseert.  

edilon)(sedra Corkelast® is een homogene, elastische 

ondersteuning, die snel uithardt.

Ook bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden is  

edilon)(sedra Corkelast®  een uitstekende keuze. Na het 

verwijderen van het oude kurkrubber, verwijdering van 

de spoorstaaf en schoonschrapen van de goot, kan de 

nieuwe spoorstaaf geplaatst worden en afgesteld. De 

goot wordt daarna over de gehele lengte ingegoten met  

edilon)(sedra Corkelast®. De overweg kan snel weer 

bereden worden.

De toepassing van edilon)(sedra spoorsystemen is 

zowel nationaal als internationaal sterk toegenomen. 

Ingegoten spoor is een van de bevestigingssystemen die 

edilon)(sedra heeft ontwikkeld voor trein, metro, tram, 

kraanbanen, was- en werkplaatsen.

edilon)(sedra contracting heeft uitgebreide ervaring met 

installatie van spoorstaafbevestigingssystemen zoals:

)( edilon)(sedra ERS (Embedded Rail System)

)( edilon)(sedra EBS (Embedded Block System)

)( edilon)(sedra CRS (Crane Rail System)

)( edilon)(sedra USTS (Urban Slab Track System)

)( edilon)(sedra LCS (Level Crossing System)

)( edilon)(sedra SDS (Sound Damping System)

)( edilon)(sedra DFS (Direct Fastening System)  

edilon)(sedra contracting is de applicatiespecialist binnen 

de edilon)(sedra groep.
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Complete projecten
edilon)(sedra contracting installeert niet alleen 

spoorstaafbevestigingssystemen, maar is ook 

gecertificeerd betonreparateur. Hierdoor kan het 

veelzijdige bedrijf meerdere werkzaamheden 

combineren, zoals renovatie aan (stalen)bruggen en 

installatie van spoorsystemen. 

Eén aanspreekpunt voor grouten 
en gieten
edilon)(sedra contracting injecteert overwegplaten 

met een speciaal daarvoor ontwikkelde snelle 

groutmortel. Ook het afstellen van raildraagplaten 

en spoorstaven behoort tot de mogelijkheden. Door 

deze combinatie wordt de tijd optimaal benut: dit 

maakt de installatie van edilon)(sedra overwegen 

financieel gunstig. 

Renovatie overwegplaten
Het wordt steeds belangrijker om CO2 -uitstoot bij 

(spoorbouw)werkzaamheden te minimaliseren. Renovatie van 

overwegplaten draagt hieraan bij: met de expertise van edilon)

(sedra contracting kan een zo goed als nieuwe overweg 

herplaatst worden op een basis van gebruikte Harmelen 

platen. Een bijkomend voordeel is dat hergebruik van 

spoormaterialen financieel aantrekkelijk is, zonder dat u hoeft 

in te boeten op robuustheid en duurzaamheid van het spoor. 

edilon)(sedra contracting heeft diverse mogelijkheden op het 

gebied van renovatie en reductie van koolstofdioxide: ook 

voor uw werkzaamheden hebben we een oplossing op maat.

Interne opleingen:
edilon)(sedra contracting verzorgt op het gebied van  

edilon)(sedra ERS interne opleidingen.

Applicatiepersoneel is altijd op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen en technieken, dankzij de frequente interne 

cursussen.
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Planning
Als geen ander weet edilon)(sedra contracting om 

te gaan met krappe deadlines. Een zorgvuldige 

planning staat garant voor een vlot verloop van de 

werkzaamheden, waardoor deze binnen de deadline 

van de buitendienststelling worden uitgevoerd. 

Om ervoor te zorgen dat treinen weer ongestoord 

kunnen rijden tijdens de ochtendspits, is een 

uitvoerder met een betrouwbare planning en 

deskundigheid noodzakelijk. edilon)(sedra contracting 

vervangt en installeert frequent spooroverwegen. 

Eigen technici van edilon)(sedra contracting 

analyseren elk railinfraproject nauwkeurig en 

bereiden dit gedetailleerd voor. Voordat met de 

werkzaamheden wordt gestart, zijn alle medewerkers 

goed geïnformeerd en geïnstrueerd. 

korte buitendienststelling
hoge productie •  strakke planning
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De projectmanagers hebben jarenlange ervaring in 

het aanleggen en onderhouden van edilon)(sedra 

railinfrasystemen. Goed op elkaar ingespeelde 

uitvoerders werken met moderne apparatuur. Zowel 

nationaal als internationaal heeft edilon)(sedra 

contracting een groot aantal railinfraprojecten met 

succes binnen de gestelde deadline opgeleverd. 

Het eigen vrachtwagenpark draagt er toe bij dat de 

aan- en afvoer van materialen stipt op tijd plaatsvindt, 

waar dan ook in Europa. Zo worden risico’s tot een 

minimum beperkt.

korte buitendienststelling
hoge productie •  strakke planning



Effectieve werkmethodiek
In nauw overleg met u zoekt edilon)(sedra contracting 

naar een slimme en vooral kostenefficiënte werkwijze. 

Verschillende punten komen tijdens de oriëntatiefase aan 

de orde; per onderdeel wordt de haalbaarheid beoordeeld. 

Of het nu gaat om weersinvloeden, materiaalkeuzes, 

toleranties of geluids- en trillingsoverlast, edilon)(sedra 

contracting vindt voor u de oplossing. 

Deskundig, creatief, flexibel en nauwkeurig edilon)(sedra 

contracting: voor alle railinfraprojecten, waar ook ter 

wereld, de aangewezen partner.

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEKT U

www.edilonsedracontracting.com 

of bel ons voor een afspraak +31 / (0)475 / 46 29 28

Objectinspectie
Een project in een tunnel of op een brug vraagt om 

vakmanschap. Een creatieve en flexibele partner is daarbij 

noodzakelijk. Kenmerkend voor edilon)(sedra contracting 

is het goede samenspel met andere partijen om logistieke 

obstakels op te lossen en de tunnel of brug snel weer 

toegankelijk te maken. 

Kostenefficiënt denken en werken in de praktijk:  

edilon)(sedra contracting maakt het telkens weer waar.

edilon)(sedra contracting
projectanalyse



Uit de praktijk: bruggen met ingegoten 
spoorsystemen
Twee betonnen bruggen in Denemarken waren oorspronkelijk 

voorzien van directe bevestiging met rughellingplaten.  

edilon)(sedra contracting bouwde deze om naar een  

geluid- en trillingreducerend ingegoten spoorsysteem. 

Daarnaast werd de afwatering verbeterd, zodat de betonnen 

constructie beter behouden zou blijven. Hiervoor werden 

bestaande ankers tot op de millimeter nauwkeurig ingemeten 

en de nieuwe stalen goten na gedetailleerde uitwerking prefab 

geproduceerd. Zelfs het bestaande gatenpatroon werd op 

voorhand geboord, zodat ter plekke de beschikbare tijd van 

de buitendienststelling optimaal benut kon worden.  

Het bestaande spoor en de coating werden verwijderd, 

de betonnen ondergrond voorbehandeld, en de exact op 

maat gemaakt stalen goten aangebracht op de bestaande 

ankers. Zodra het edilon)(sedra ERS (Embedded Rail System) 

was geïnstalleerd werd de ruimte tussen de stalen goten 

en het aangrenzend beton onder het juiste afschot naar de 

afwateringspunten gegoten met edilon)(sedra Corkelast® 

VA60. 

edilon)(sedra contracting voerde deze nauwgezette 

werkzaamheden volledig binnen de gestelde termijn van 52 

uur per brug uit.

railinfra boven en onder
de grond

edilon)(sedra contracting
projectanalyse

Betonreparatie- en renovatie
Onder de veelzijdige activiteiten van edilon)(sedra contracting 
behoren onder meer betonreparaties op het gebied van (rail) 
infra en de industrie. Niet verwonderlijk, want edilon)(sedra 
contracting is van oorsprong een betonreparatiebedrijf en 
heeft een jarenlange staat van dienst in werkzaamheden als:

)( Handmatige betonreparatie (BRL 3201)
)( Betonspuiten (BRL 3201)
)( Herstel van infrastructurele kunstwerken
)( Ondersabelen van portaalfundaties
)( Grouten
)( Conserveren
)( Externe wapening

Betoninjectie
Om beton in optimale conditie terug te brengen is onderhoud 
noodzakelijk. Dagelijks voert edilon)(sedra contracting repara-
ties uit bij scheurvorming, zoals het injecteren van beton.

Tweede leven
Bij bouwwerkzaamheden kunnen betonnen constructies 
dankzij renovatie vaak uitstekend behouden blijven: gunstig 
voor het budget en het milieu. edilon)(sedra contracting is 
geregeld van begin tot eind betrokken bij grootschalige pro-
jecten van kunstwerken als (stalen) bruggen, tunnels en via-
ducten.

Railinfra
Hoe divers de werkzaamheden die edilon)(sedra contracting 
uitvoert ook zijn, raakvlakken zijn er zeker. Naast nieuwbouw-
werkzaamheden in de railinfrastructuur is een veelvuldig voor-
komende activiteit het opknappen van spoorwegsystemen en 
perrons.

Specialist in betontechnologie
Van deeloplossingen tot totaalaanpak en van analyse tot 
oplevering: als betrouwbare en creatieve partner ontwikkelt 
edilon)(sedra contracting voor elke opdracht een gerichte 
benadering.



watch us on

Wessem (hoofdvestiging)
Molenweg 7
NL-6019 BS Wessem
Postbus 7189
NL-6050 AD Maasbracht

T  +31 / (0)475 46 29 28
F  +31 / (0)475 46 57 56
contracting@edilonsedra.com

Rotterdam
Sydneystraat 52-54 
NL-3047 BP Rotterdam

T +31 / (0)10 - 437 31 78 
F +31 / (0)475 46 57 56
contracting@edilonsedra.com 
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SIKB Protocol 7704: 
Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte kunsthars-
gebonden beschermlaag
SIKB Protocol 7711: 
Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte voegaf-
dichting

Het toepassen van 
specialistische instand-
houdingtechnieken voor 
betonconstructies
Toepassingsgebied: 
Handmatig verwerken van 
mortels, Injecteren van 
beton, Spuiten van beton

green
solution




