


Duurzame dooimiddelen
Leo van Eeuwijk en Hans Schouten



Gemeenschappelijke regeling (GR)

8 deelnemende gemeenten voor inzameling

Verzorgingsgebied van ca. 248.000 inwoners

4 deelnemende gemeenten voor Intergraal Beheer Openbare Ruimte

(IBOR)

4 Milieustraten

Grondstoffenpark

Eigen transport

Ca. 250 medewerkers

Ca. 80 medewerkers uit de kwetsbare groepen

Wie is Avri



Duurzame gedachten van Avri

Voertuigen rijden op CNG, LNG en straks HVO

Elektrisch aangedreven voertuigen bij onkruidbeheersing op 

verharding 

Gladheids materiaal wordt geremanufactureerd

Zonnepark met 34.000 zonnepanelen

3 windmolens

Gebruik biologisch strooizout

Grote groep medewerkers uit de kwetsbare groepen



Duurzame gedachten van Avri



Duurzame gedachten van Avri 



Duurzamere gladheidbestrijding



Visie en ambitie van Avri

Te komen tot een 
duurzamere 
gladheidbestrijding, 
door niet zo maar 
minder zout op de 
weg te strooien, 
maar durven te 
kiezen voor een 
andere duurzamere 
weg!



Wat is biologisch wegenzout?

Biozout is een restproduct van biodiesel 

Bij de verwerking van glycerine, komt zout vrij 

Het is een restproduct, dus veel duurzamer 

Het wordt niet gewonnen uit natuurlijke bronnen

Dit restproduct leidt tot een reductie in CO2-uitstoot



Duurzamere gladheidbestrijding

Waarom biozout als strooizout?

Met het oog op de klimaatverandering streeft de overheid ernaar om 
producten in te kopen, die 100% duurzaam zijn. 

Het streven is om de CO2-uitstoot terug te dringen en om de 
duurzaamheidsmarkt een stevige impuls te geven. 

Een bijkomend voordeel is dat biozout een puur Nederlands product is, wat 
natuurlijk gunstig is voor de milieubelasting en de transportkosten.
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Wat hebben we al bereikt

Spelregels:

Dit jaar 400 ton Biologisch strooizout op voorraad

Ca. 30% van het totale voorraad

Niet altijd direct verwerkbaar

Trekt veel vocht aan

Schoonmaken machines is lastiger

Alleen met biozout kan men niet strooien

Meer werk dan met  gangbaar zout

Mengen met steenzout is een 

Prima mogelijkheid



Duurzaam alternatief voor wegen zout?

Zout is immers zout. En dat is per definitie niet goed voor 
het milieu. Toch is biozout milieuvriendelijker dan het 
traditionele wegenzout, dat uit de natuur wordt 
gedolven.

Om de gevolgen van de klimaatverandering zoveel 
mogelijk te beperken, moeten we alle zeilen bijzetten. 
Biozout kan een goede bijdrage leveren aan de CO2-
prestatieladder en is effectief bij de gladheidsbestrijding.

Gewoon wegenzout is een natuurproduct: dat raakt ooit 
een keer op. Biozout is een restproduct en is volledig 
Nederlands, hierdoor blijft ook de milieubelasting door 
transport beperkt.



DE VOLGENDE STAP IN 
WEGENZOUT

7/11

De weg naar duurzaamheid

Kansen en mogelijkheden

Rijden op alternatieve       
brandstof (bv. CNG,LNG, HVO 
en elektrisch)

Strooien met biologisch zout

Circulaire economie

CO2 besparing 

Remanufactureren van het 
materiaal

Duurzamer!
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Dijk en Waard

Hans Schouten



Fusie gemeenten in 2022



Stadsbedrijf

▪ Bedrijfsbureau / Service team

▪ Groen / Begraafplaatsen

▪ Grondstoffen / Tractie / Werkplaats



Kleine greep uit ons materieel



Kleine greep uit ons materieel





Gladheidbestrijding Dijk en Waard
welke keuzes zijn gemaakt om te

verduurzamen



Zo ging het vroeger…..



Zo werkt Dijk en Waard nu 
door volledig te sproeien gebruiken we
40 % minder zout



Actie van 4 februari 2012

Tot hoe ver kan je dan gaan



▪ Gladheidbestrijdingsplan

▪ 15 eenheden

▪ 2 teams 

▪ 500 km sproeien

▪ Gemiddeld jaar pekelgebruik 2.100m3

▪ Pekel opslag 3.000m3 (750 ton)

▪ Opslag zout 400 ton 

Uitvoering gladheidbestrijding



Als je al je routes gaat sproeien 

wat heb je dan nodig?



Eerst keuze meer mengcapaciteit of vergroten voorraad

• Wij hebben gekozen voor vergroten voorraad

• Nu totaal 3.000m3 voorraad 

▪ 200m3 dagvoorraad

▪ 2.800m3 (700 ton zout) in bassin 



Voordelen

➢Zout in de zomer is goedkoper

➢Mengen in een korte periode

➢Geen zorgen tijdens sneeuw of ijzel over het mengen 



• Nadelen

➢ Ruimte nodig in m2 voor opslag

➢ Nog veel onbekend over bezinking in het bassin.

➢ Pomp capaciteit moet worden vergroot



Verduurzamen wat kan er nog meer ?



Refurbishing van huisvuilwagens 

naar sproeivoertuigen

De sproeiers zullen straks 

onderzocht worden of ze 

refurbished kunnen 

worden





Borstelen minder zout gebruik 
en een beter resultaat



Sproeivloeistof % verlagen?



Ontvangst afvalwater  

Hortimare in Heerhugowaard levert de 

zaadjes (sporen) van het zeewier. En aan 

ons hun afvalwater 

We zijn met FrieslandCampina

kaasfabriek Lutjewinkel aan het 

onderzoeken of hun pekelwater geschikt is 

om te ontvangen







Programma

14.30 - 15.00 uur Pauze Beursvloer

Deelsessie Ronde 2
15.00 - 16.00 uur

1 - Hoe wordt circulair gladheidbeheer de standaard? Theater

2 - De zin en onzin van zomerstrooien Rembrandt

3 - Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer Salvador

4 - Gladheidsbestrijding Schiphol Stallen

16.00 - 17.00 uur Netwerkborrel Beursvloer


