
VISIE 2030:  CIRCULAR VALLEY HEERENVEEN, DE POORT 
NAAR HET CIRCULAIRE NOORDEN

Dé plek om je als circulair bedrijf te vestigen en  te ontwikkelen. 
De gemeente Heerenveen wil samen met het bedrijfsleven een hotspot voor de circulaire economie worden. In de regio 
bruist het van de circulaire initiatieven binnen de sectoren transport, bouw en food. Heerenveen is daarnaast een hotspot 
op het gebied van circulaire kunststoffen, door de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven in deze sector. 

Circular Valley ontwikkelt zich vanuit en voor 
Heerenveen en zeker ook met partners in de regio 
Friesland en daarbuiten. Zo sluiten we kringlopen en 
werken we toe naar een bloeiende samenleving. 

De gemeente verbindt, ondersteunt samenwerking 
en faciliteert dit proces.

De circulaire toekomst, die maken we samen. 
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Bedrijven gevestigd in de gemeente Heerenveen zijn een voorbeeld wat 
betreft circulaire inkoop en hun reststromen. Grondstoffen en producten 
worden zoveel mogelijk circulair ingekocht. Reststromen worden 
zoveel mogelijk in de regio behouden en hergebruikt. Daarnaast pakken 
Heerenveense bedrijven vraagstukken als energie en water collectief op, 
zo worden er vraag-aanbodkoppelingen gemaakt. 

Ontwikkelingen

De materiaalstromenanalyse biedt handvatten om het gesprek aan te 
gaan over mogelijke koppelingen.

Rol gemeente

De gemeente inspireert met ideeën en ambities en helpt bedrijven om 
koppelingen te onderzoeken. De gemeente pakt de voorbeeldfunctie op 
het gebied van circulair inkopen. 

Goede voorbeelden: 

Circulaire bedrijfsvoering

Ambitie 
Door de gunstige geografische ligging is Heerenveen de logistieke poort 
van naar Noord-Nederland  De partijen in de regio ontwikkelen samen 
technologische oplossingen voor o.a. slimmer beladen en schone 
brandstoffen.

Ontwikkelingen 
Met diverse kennis- en opleidingspartijen wordt de regio Heerenveen de 
locatie voor het opleidings- en kennisinstituut van automotive van de 
toekomst. Daarnaast wordt actief gewerkt aan het verduurzamen van de 
stadsdistributie. 

Rol gemeente 
De gemeente stimuleert de beschikbaarheid en het gebruik van duurzame 
brandstoffen. Zelf heeft de gemeente een duurzaam wagenpark en koopt 
duurzame brandstoffen in. 

Goede voorbeelden: 

Ambitie 
De bouwbedrijven in Heerenveen produceren (op industriële schaal) 
circulaire woningen en gebouwen (bestemd voor de lokale, regionale en 
landelijke markt).

Ontwikkelingen 
De clustering van ambitieuze partijen en de logistieke ligging maken van 
Circular Valley Heerenveen de ideale plek om snel en efficiënt circulaire 
woningen te produceren. Hierbij worden circulaire bouwhubs ingezet om 
o.a. vrijkomende materialen uit sloop op te slaan voor hergebruik.

Rol gemeente 
De gemeente integreert en implementeert circulariteit in het woonbeleid 
en het ontwikkelen van bedrijventerreinen. De gemeente haakt aan bij het 
project ‘Friesland woont circulair’. 

Goede voorbeelden: 

Ambitie 
Met het huishoudelijk afval uit Noord-Nederland is Circular Valley 
Heerenveen de hub voor sortering en verwerking van hoogwaardige 
reststoffen en de ontwikkeling van circulaire materiaalstromen. De ambitie 
is om verschillende grondstofketens te sluiten. Hierin werken de logistieke 
sector, afvalverwerking en circulaire makers nauw samen.

Ontwikkelingen 
Heerenveen is, samen met Noord-Nederland, wereldspeler in de 
kunststofketen (huishoudelijk afval) middels Chemport/Het Schone 
Noorden. Dit trekt bedrijven aan die reststromen hoogwaardig hergebruiken 
of recyclen tot grondstoffen of circulaire producten. Ook andere organisaties 
zijn bezig met verwerking van reststromen, zoals Wetterskip Fryslân.

Rol gemeente 
De gemeente stimuleert nieuwe innovatiemethoden om kringlopen te 
sluiten, in samenwerking met andere gemeenten. De gemeente faciliteert 
(nieuwe) bedrijven die toegevoegde waarde vormen in de ketens.

Goede voorbeelden: 

Logistiek BouwInnovatieve verwerking reststromen

Ambitie 
De fabrikanten in Heerenveen hebben ambities op drie thema’s: 
voedselverspilling tegengaan door op een slimme manier grondstoffen 
in te zetten, verpakkingen verduurzamen en het verduurzamen van het 
proces op het gebied van water- en energieverbruik. 

Ontwikkelingen 
Diverse fabrieken worden reeds verduurzaamd qua water- en 
energieverbruik. Bij nieuwbouw is het het uitgangspunt. Daarnaast wordt 
er veel gekeken naar het hergebruiken van materialen binnen de fabrieken 
en kansen voor afvalreductie, o.a. bij Ausnutria.

Rol gemeente 
De gemeente faciliteert rondom duurzame energie en legt de link richting 
kennisinstellingen zoals NTCP, Watercampus en Van Hall ten behoeve van 
voedselverspilling, verpakking en waterverwerking. 

Goede voorbeelden: 

Food


