
Materiaalstromen Staart

De bedrijven die op de Staart in Dordrecht zijn gevestigd zijn zeer divers van klein tot groot, zowel B2B als B2C 
waarbij uiteenlopende branches vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk kun je de aanname doen dat bijna ieder 
restmateriaal wel te vinden is op de Staart. Van natuurlijke materialen als hout tot aan zeer zorgwekkende stoffen. 
Dit laatste is niet aan te raden om te gebruiken in een kunstwerk in de openbare ruimte. 

B2C
Hier zijn bijvoorbeeld te vinden een supermarkt, snackbar, McDonald’s, StayOkay Hotel, Restaurant Merwelanden, 
een bowlingbaan, een jachthaven en een golfterrein. Denk hierbij in ieder geval aan voedselreststromen zoals 
brood, sinaasappelschillen en koffiedik, als ook verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld plastic en karton. Ook is er een 
kringloopwinkel waar diverse stromen als textiel, meubels, speelgoed, servies en boeken te vinden zijn. 

B2B
Ook weer heel divers, maar een aantal sectoren springen er bovenuit. Er zijn meerdere bedrijven te vinden die afval 
verwerken, zoals koelkasten, elektronica, papier en ziekenhuistafval. Ook is er een Milieustraat die tientallen 
stromen inzamelt van particulieren. Verder zijn er meerdere bedrijven te vinden die gerelateerd zijn aan de 
maritieme industrie; een scheepswerf, machine- en motorenfabriek voor schepen, staalkabel- en 
scheepsschroevenbedrijf. Dus bijvoorbeeld staal is in grote mate aanwezig.  



Materiaalstromen Staart

Grote bedrijven zijn onder meer Chemours (chemieconcern), Krohne (meetoplossingen voor industriële 
procesinstrumentatie) en HVC (afvalverwerking). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld een aantal logistieke en 
autobedrijven als een garage te vinden en een drinkwaterbedrijf. Naast dus stromen die voor de hand liggen als 
metalen, hout, kunststoffen, textiel en papier, is er qua restmateriaal bijvoorbeeld ook grond, steen, verfresten in 
blik, TL lampen, gips, lijmen, groenafval, olie en matrassen te vinden. 

Dat het beschikbaar is bij de bedrijven en vrijkomt als afval, betekent niet automatisch dat zij dit ook beschikbaar 
willen of kunnen stellen voor het kunstproject op de Staart. Cirkellab wil in het kunstproject op de Staart in ieder 
geval graag een rol spelen om ingangen te verlenen bij bedrijven om de benodigde en gewenste materialen te 
regelen indien daar behoefte voor is. Ook indien er meer informatie nodig is over bepaalde bedrijven en hun 
reststromen, kunnen kunstenaars contact opnemen met Cirkellab. 
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