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Professionals in specials 

Nieuwsbrief           December 2016 
Tupoleum®, dierwerend middel 
In 2016 zijn via een USP van ProRail een drietal 
proeven uitgevoerd. Op twee locaties om reeën en  
damherten te weren van het spoor, op één locatie 
om konijnen en vossen uit een spoortalud te 
krijgen. De proeven zijn geslaagd. Tupoleum is een 
geurstof om dieren te weren van het spoor, uit 
taluds en uit spoordijken. De geurstof Tupoleum is 
een natuurlijk en volledig biologisch product 
waarvan de samenstelling is afgestemd op een 
intens en bedreigende waarneming door wild. Elk 
wild dier voelt zich door deze geur bedreigd en 
onzeker en verlaat of vermijdt de locatie waar de 
geurstof wordt waargenomen. Op onze website 
vindt u informatie over Tupoleum. 

     

 
 

 

Anker palen van Anchor Systems 
in 2016 zijn demonstraties uitgevoerd met 
ankerpalen van Anchor Systems. We hebben laten 
zien wat mogelijk is met deze ankerpalen. 
Voorbeelden hiervan zijn lichtmasten geplaatst op 
een telescopische basisplaat. Deze basis is over de 
oude fundering heen te zetten. Andere 
mogelijkheden zijn: stationsmeubilair, regelkasten, 
dwergseinen, hekwerken en poorten. 
 
De funderingspalen zijn leverbaar in de lengtes 
1.000mm, 1.200mm en 1.500mm.  
Voor de stabiliteit wordt gebruik gemaakt van 
diverse typen vleugels aan de paal. 
 
Een hydraulische hamer zet de paal in de grond. 
De opzetstukken voor de paal zijn in elke 
uitvoering te maken. Door de paddenstoelachtige 
bovenkant kan de installatie gericht worden. 
 
Anchor Posts zijn op een eenvoudige manier te 
plaatsen. Poeren en gestorte vloeren zijn hiermee 
overbodig. 
 
Anchor Posts zijn gemaakt van gerecycled staal en 
thermisch verzinkt met een levensduur van  
50 jaar. 
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Bestrijding herfstgladheid WSI 
Na alle proeven in 2014 en 2015 hebben we in 
2016 niet stil gezeten met de ontwikkeling van de 
watersproeiinstallatie (WSI).  
 
Op de sporen naast de verkeersleidingpost in 
Utrecht is begin maart een WSI neergelegd om een 
test te uit te voeren op duurzaamheid.  
 
In november is deze WSI weer verwijderd.  
De delen waren nog geheel intact, waterdicht en 
waren niet gedegenereerd door het berijden met 
treinen. 

 

 

 
 

 

 

Wij wensen u prettige feestdagen 

en in het nieuwe jaar 

gezondheid en geluk! 

 

Wij willen graag de goede 

samenwerking voortzetten om 

2017 tot een succes te maken! 

 

Femke van Iterson 

Patrick Steijger 

 

 

 
 

 

Bezoek- en afleveradres  
Kievitsven 70 B 
5249 JK  Rosmalen 

Post- en factuuradres 
Houtvesterstraat 65 
5241 JZ  Rosmalen 

 

http://www.te-learning.nl/blog/kom-maar-op-2014/gelukkignieuwjaar/

