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1a Breakdown componenten

Resultaten zoutstrooier mechanisme

1: Dashboard

1,00%

Staal (DINS plaat) toegepast in 
voorbouw systemen (20%). 

Rubberen componenten zoals 
banden en slangen (8%).

Klein aandeel (4%) voor computer 
apparatuur: GPS, modem en display. 

Veel stalen componenten. (36%)

Plastics (30%) 
wordt vaak 
gebruikt als 
grondstof 
voor compo-
nenten. 

Belangrijkste componenten 
circa 95% !/T product

% aandeel gewicht 
product in Ton

39,00% 3,00% 0,10% 32,00% 5,00%

36,23% 3,83% 0,22% 28,43% 3,24% 14,18% 13,88%

!/T component per Kg 
zoutstrooier

! 1.652,43 !120,00 !15,00 !1.142,86 !1.846,15 !441,67

! 168,65 !17,81 !1,04 !132,34 !15,07 !64,61Eco-kosten component 
per T zoutstrooier
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In Overijssel is er een grote verscheidenheid aan fabri-
kanten en toeleveranciers van  premium voertechniek en 
zoutstrooier mechanisme. Van kuilvoersnijders tot en met 
(zelfrijdende) voermengwagens en voerrobots. Daarnaast 
worden er ook veel machines en voertuigen geproduceerd 
voor  gladheidbestrijding, straatreiniging en park-/tuin-
techniek. Het gaat in dit geval veelal om stalen en plastic 
componenten met technische toevoegingen. 

Benieuwd naar de onderliggende data? Via deze link is de 
database te zien voor zoutstrooier mechanisme

1c Risico leveringszekerheid & bedrijfsreputatie 1b Huidige milieu impact materialen

Conflict
mineral

CSR
Indicator

Long-term 
criticality

RST37

Rubber

Polyester

Silicium

Steel (low alloy)

Palladium

Manganese

Iron

Copper

Chromium

Carbon

Aluminium

Fe C

Fe C

Pd

Pet

Si

Mn

Fe

Cu

Cr

Al

C
Rel.Eco/Kg Rel.Depl/KgRel.!/Kg

0

20

40

60

80

100

Totalen/
materiaal

Opvallend: hoe meer er geconsumeerd wordt van een type 
grondstof, des te hoger de impact.

Koper is voornamelijk aanwezig in de elektronische onderdelen.

Mangaan wordt voornamelijk gebruikt voor het verharden van staal. 

Door staal deze eigenschappen toe te kennen wordt het materiaal duurzamer dan 
wanneer het sneller afbreekt tijdens gebruik.

Polyester, Staal (ijzer), RST37 (type staal), mangaan, koper en rubber. 

Hoog risico polyester 

Polyester heeft klein verschil prijs vs. eco-kosten. 
Indien milieulasten zouden worden doorberekend  
zoals een CO2-heffing heeft dit invloed op dit type 
component. 

Hoog risico rubber

Productie van rubber vergt verder veel grondstoffen.

Hoog risico palladium. 

Palladium valt onder de platinagroep metalen (PGM) 
EU aangewezen als kritische grondstof. 
Platinagroep metalen spelen een belangrijke rol in de 
energietransitie. 

Geen data

Wel data geen risico

Aanwezig risico

Hoog risico

Legenda

Activiteiten in offerte fase 1: 
• Opleveren reststromenscan 
• Opstellen visueel attractieve kansenkaart 
• Samenvatting van de resultaten 

aantrekkelijk gepresenteerd middels 
interactieve tool 

• Inspirerende bijeenkomst met de 
bedrijventerreinen en overige 
belangstellenden waarin we resultaten 
terugkoppelen en interesse polsen voor 
vervolgfasen. 

• Strategie en kansen voor vervolgtraject op 
basis van resultaten bijeenkomst 

Beoogde activiteiten fase 2: 
• Een bedrijfsspecifieke reststroomscan 

voor koplopers. 
• Geïdentificeerde concrete kansen tussen 

bedrijven om aan de slag te gaan met 
businesscases 

• Kansen voor circulair (keuze R) 
• Huidige milieu-impact bedrijfspecifieke 

reststromen 
• Ontwikkeling productspecifieke 

kansenkaarten  

Beoogde activiteiten fase 3: 
• Het maken van proposities voor stroom-

kans-combinaties 
• Het toepassen van bestaand 

instrumentarium 
• Ontwikkeling en implementatie stroom-

kans-combinaties 
• Ontwikkelen pilots voor circulaire 

ketenvorming

Beoogde activiteiten fase 4: 
• Regionale opschaling kennis, proposities 

en implementatie trajecten 
• Ketenmanagement en begeleiding 

implementatie trajecten 
• Ontwikkelen stimulatie en activatie 

programma’s voor Circulaire 
bedrijventerreinen Provincie Zuid-Holland 
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Bijlage 1: Doorkijk naar vervolgfases

CIRCO track  
Circulaire bedrijventerreinen

2.Bedrijfsspecifieke scan 3.Business case 4.Verspreiding en opschaling 
Uitvraag

Activiteiten

Referenties

CIRCULAIRE BUSINESS 
CASES IN DE MRA
Bouw- en sloopafval

Nulmeting

Bedrijfs & productspecifieke scan
Circulaire ketenmanagement


