


Hoe wordt circulair gladheidbeheer de standaard?

Jack de Kraaij en Sander Lubberhuizen



Agenda

• Introductie
• Hoe circulair zijn jullie eigenlijk al? (discussie met zaal)

• “7 circulaire angsten”

• Zevenmijlslaarzen: Voorbeeld provincie Utrecht

• Conclusies

• Hoe nu verder (discussie met zaal)



• Jack de Kraaij is als specialist 
circulair inkopen werkzaam 
voor verschillende 
overheden. 

• Sander Lubberhuizen is als 
projectmanager werkzaam 
op het gebied van de 
energietransitie en circulaire 
economie. 

• Samen zullen zij, aan de hand 
van de recent opgeleverde 
circulaire strooiwagens van 
de provincie Utrecht, hun 
visie geven op circulariteit in 
gladheidbeheer.

Jack de Kraaij Sander 
Lubberhuizen





Hoe ingewikkeld kunnen we het maken?



Agenda

• Introductie

• Hoe circulair zijn jullie eigenlijk al? 
(discussie met zaal)

• “7 circulaire angsten”

• Zevenmijlslaarzen: Voorbeeld provincie Utrecht

• Conclusies

• Hoe nu verder (discussie met zaal)



Welk cijfer geef jij je eigen 
organisatie op het gebied van 

circulaire economie?

En waarom?
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• Hoe circulair zijn jullie eigenlijk al (discussie met zaal)

• “7 circulaire angsten”
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Circulaire zoutstrooiers inkopen, zeven 
circulaire angsten…

(om rekening mee te houden)



Zeven 
redenen om 

er niet aan te 
beginnen:

1. Complexiteit aanbesteding en 
beoordeling.

2. Opgescheept worden met verkeerde 
spullen.

3. Te afhankelijk worden van een 
leverancier.

4. Financiering: grip op de uitgave 
verliezen, teveel betalen.

5. Grip op kwaliteit: sturen op 
dienstverlening is ingewikkeld.

6. De organisatie dringt het aan je op. 
7. Personeelsbeleid, vergrijzing (verlies 

aan kennis). 



Het is eigenlijk gewoon de schuld van de 
afdeling inkoop!

• Wordt vaak gezien als een bottleneck (“Het zal 
wel niet mogen”)

• Aanbesteden wordt daarzo altijd (te) 
ingewikkeld gemaakt. 

Nou ja, zij kopen niets in, 
dat doet jij!



Maar is een makkelijke oplossing…

• Neem afscheid van het gedetailleerd 
voorschrijven

• Vraag verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat 
(“altijd zwarte wegen”)
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• Introductie
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• “7 circulaire angsten”

• Zevenmijlslaarzen: Voorbeeld provincie 
Utrecht

• Conclusies

• Hoe nu verder (discussie met zaal)



• Circulaire ambitie

– Dit is de laatste keer … dus marktpartijen: verander je business model

• #hoedan: randvoorwaarden

– Juiste prikkels → minder machines, langere levensduur, gesloten kringlopen

– Markt moet er klaar voor zijn → slechts 2-3 partijen daarom praktijkproeven 

(Overijssel: Aebi-Schmidt, Utrecht: Schuitemaker)

– Uitvoeringszekerheid op topniveau (o.a. machines in eigendom)

Zevenmijlslaarzen: voorbeeld provincie Utrecht
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Keuzes in aanbesteding (functionaliteit)

traditioneel Provincie Utrecht

Lever x zoutstrooiers die minimaal voldoen 
aan …

Zorg dat wij altijd wegen zwart kunnen 
houden

Biedt de nieuwste (strooi)techniek van dit 
moment aan

Ruimte voor innovatie gedurende het 
contract (altijd up-to-date techniek)

Zorg dat de strooiers goed onderhouden en 
bedrijfsklaar zijn

Geef garantie voor 99,99% beschikbaarheid 
en werking

Zorg voor management informatie over (het 
gebruik van) de vloot

Adviseer ons daarnaast over efficiency en 
besparingen



Keuzes in aanbesteding (circulaire economie)

17-6-2022

traditioneel Provincie Utrecht

Neem oude machines in voor recycling Neem oude strooiers in voor recycling EN 
sluit de kringloop voor de ‘nieuwe’ strooiers

Lever x nieuwe zoutstrooiers Help ons minder zoutstrooiers te kopen, 
minder zout te gebruiken en CO2 te 
besparen

Lever nieuwe strooiers die minimaal 10 jaar 
mee kunnen

Lever ‘remanufactured’ machines en 
garandeer het gebruik voor >15 jaar

Vervang kapotte onderdelen door nieuwe Vervang zoveel mogelijk met gebruikte 
onderdelen en houdt dit bij in een 
materialenpaspoort voor vlootmanagement



Keuzes in aanbesteding (partnerschap)

traditioneel Provincie Utrecht

Voldoe aan alle afgesproken service-levels Help ons de strooiprocessen te managen 
(incl. andere netwerkpartners)

Innoveer (duurzaam) en geef aan waar we je 
kunnen helpen

Denk mee over toekomstige risico’s en 
kansen en hoe we die kunnen managen



Keuzes in aanbesteding (prijs)

traditioneel Provincie Utrecht

Lever strooiers die aan alle specificaties 
voldoen tegen de laagste prijs

Lever zwarte wegen tegen de laagste TCO 
over (10 + 5) jaar

Pleeg onderhoud volgens de afgesproken 
activiteiten tegen een vast jaarbedrag

Bepaal zelf het (preventieve) 
onderhoudsschema waarmee de laagste 
kosten kunnen worden gerealiseerd



Resultaat aanbesteding

• Beter materieel
– Minder materieel (4 machines ‘overbodig’)

– Vanaf start remanufactured materieel i.p.v. 

nieuw (-/- 80% CO2)

– Toepassing nieuwste techniek (FS-50)

• Betere routes
– Gedigitaliseerd, afgestemd met andere arealen

– First-time right & automatisch strooien

– Afgestemd op wensen aannemer

– Minder omrijdkilometers

• Meer duurzaamheid
– Besparing 1.500 ton CO2 + 16.000 ton zout 

in contractperiode

– Circulaire keten in Nederland

• Kosten
– All-in prijs, geen verrassingen

– 5-10% bespaard

`

• Samenwerking
– Lange termijn betrokkenheid

– Hele keten enthousiast
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Conclusie

• Het is dus niet eng…

• Je hoeft niet te wachten op iemand die je een 
opdracht geeft.

• Vakmanschap en circulariteit gaat heel goed 
samen

• Iedereen brengt zijn eigen vakmanschap in. 
Eigenlijk is circulariteit een “bijvangst”. 

• Kan op van alles toegepast worden…
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Hoe nu verder?

• Als wij, als opdrachtgever geen 
circulaire opdrachten geven…



Lonkend perspectief…

• Sluiten en verkorten van de keten

• Lokaal werken

• Leveranciers die meedenken en circulairdere 
onderdelen leveren

• Productieproces aanpassen

• Meer bedrijven die het kunnen aanbieden

• Meer opdrachtgevers die het vragen



Dank u voor
uw aandacht

Jack de Kraaij

(06-23654426)

Sander Lubberhuizen 

(06-46000841)

www.circulogic.nl
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