GEBRUIKSMATERIALEN

E-waste (428 ton)
Gevaarlijk afval (363 ton)
Medisch (156 ton)

Publieke sector

Textiel (959 ton)

CIRCULAR VALLEY HEERENVEEN:
EEN NULMETING VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
WATER

Persoonlijke hygiëne (1.290.000 m3)
Toilet (809.000 m3)
Industrieel drinkwatergebruik (606.000 m3)
Was en afwas (400.000 m3)
Overig (105.000 m3)
Koken en drinken (68.800 m3)

Industrie

AFVALWATER

Rond de 75% van het drinkwater wordt door
huishoudens verbruikt (2.450.000 m3). De
publieke sector volgt met 12.5%. Industrie
gebruikt daarnaast soms nog grote
hoeveelheden grond- en oppervlaktewater.

De gemeente Heerenveen wil samen met het bedrijfsleven een hotspot voor de circulaire economie worden. Daarbij is de ambitie om in 2030 om Heerenveen uit te bouwen tot de poort
naar een Circular Valley in Noord-Nederland. Voor de Circular Valley wordt specifiek gekeken naar de kansen voor het optimale gebruik van materialen.

OrangeGas en Wiersma
Olie & Techniek werken
aan duurzame techniek
en brandstoffen.

Materiaalstromen
Gemeente Heerenveen

Deze materiaalstroomanalyse is een eerste
versie voor Heerenveen (bronjaar 2019). De
ingaande stromen zijn gemodelleerd voor energie
(Klimaatmonitor),
landbouwinputs
(diverse
bronnen), bouwmaterialen (model van Metabolic),
voedsel (RIVM) en water (Wetterskip) per
inwoner. De uitgaande stromen zijn gebaseerd op
huishoudelijk (CBS) en bedrijfsafval (LMA-database),
sloopagenda’s, en afvalwaterzuivering (Wetterskip) in
de gemeente. Deze analyse kan verder gedetailleerd
worden door de inkoop- en afvalgegevens op
bedrijfsniveau toe te voegen. De Heerenveense
bedrijven kunnen deze materiaalstroomanalyse
gebruiken als eerste nulmeting om nieuwe business
cases te verkennen. De methode en bronnen zijn
verder uitgewerkt op deze pagina.

RWZI effluent
(3.410.000 m3, 260 ton)

Zuiveringsslib (98 ton)

Om tot een visie voor de circulaire economie te komen, is eerst inzicht in de huidige stand van zaken van de circulaire economie in gemeente Heerenveen nodig: de belangrijkste
materiaalstromen in de gemeente, de aanwezige bedrijven en initiatieven in de gemeente en inzicht in de kansrijke ontwikkelingen waarop samen met bedrijfsleven ingespeeld kan
worden. Deze kansen zijn opgehaald middels interviews met koplopers uit de kansrijke sectoren in de gemeente Heerenveen.

ENERGIE

Onder 250 TJ. 105.000 m3, en 1.000 ton
*50% gedownscaled

42% van het energiegebruik in Heerenveen komt van gas (2180 TJ), wat
voor een groot deel wordt gebruikt voor
verwarming van de gebouwde omgeving.

De grootste input van
materialen bestaat uit
beton, kalkzandsteen,
staal en ijzer en
baksteen. Dit gaat
voornamelijk (64%) naar
huisvesting. Er is
ongeveer 74.350 ton
materiaal voor de bouw
nodig, tegenover 16.380
ton vrijkomend materiaal.

Gewassen (318.000 ton)*

Lignocellulose
(143.000 ton)*
Organisch afval en
nutriënten (260 ton)
Chemicaliën (20 ton)

Huishoudens

PMD (2.260 ton)
Gemengd stedelijk (1.570 ton)

Bedrijvigheid

VOEDSEL

Glas (1.250 ton)

Dranken (9.900 ton)
Zuivel (7.310 ton)
Zetmeel (6.590 ton)
Overig Voedsel (5.400 ton)
Fruit en groente (4.820 ton)

Mobiliteit

Wierda ontwikkelt
duurzame
vervoersmiddelen.

Composteren (19.700 ton)

WATER

Storten (8.500 ton)

Morssinkhof maakt
van plastic uit
sorteerinstallatie
nieuwe producten.

Mechanisch of fysisch
behandling (4.200 ton)

• Beschikbaarheid en technische
ontwikkeling alternatieve brandstoffen
• Aanschaf voertuigen eens per 10 jaar
• Weinig marges

LEGENDA
SECTOR

Landbouw en
visserij

HEERENVEEN

17,5%

14%

13%

9,5%

4%

4%

2,5%

FRIESLAND

17%

11%

15%

4,5%

7,5%

4%

5,1%

NEDERLAND

15,5%

15,5%

9%

5%

5,5%

6%

2,7%

De grootte van sectoren (o.b.v. aantal werkzame personen) in Heerenveen ten opzichte van Friesland en
Nederland (LISA database, 2019).
In het afvalwater zitten waardevolle nutriënten,
zoals stikstof (314 ton) en fosfaat (44 ton).
Ongeveer een kwart daarvan in het
zuiveringsslib, te gebruiken als kunstmest.

RWZI
RWZI effluent
(3.410.000 m3, 260 ton)

Zuiveringsslib (98 ton)

Een aantal grote sectoren in de gemeente Heerenveen zijn de gezondheidszorg,
dienstverlening en industrie. Daarnaast biedt vervoer en opslag bijna twee keer
zoveel werkgelegenheid t.o.v. de provincie en Nederland. Hier tegenover staan een
aantal sectoren die traditioneel veel grondstoffen verbruiken, zoals de bouwsector
en de landbouw (waar bijv. dienstverlening maar weinig grondstoffen verwerkt).
Uit de combinatie van grondstoffengebruik en de werkgelegenheid zijn drie
focussectoren geselecteerd: food, logistiek en de bouw.

LEGENDA

Bouw

• Gezamenlijke strategie alternatieve
brandstoffen, zoals waterstof
• Hotspot voor technologische
ontwikkeling vervoersmiddelen

Horeca

Downcycling (13 ton)

Logistiek

Knelpunt:

Bouw

Microbiologisch behandeling
(825 ton)

Reecell maakt van rioolslib isolatiemateriaal,
wat Zwanenburg gebruikt in de bouw.

Kansen:

Vervoer
en opslag

Verbranden (4.720 ton)

Grijs water
(2.500.000 m3)
Zwart water
(910.000 m3)
Stikstof (314 ton)
Fosfaat (44 ton)

Qua locatie is Heerenveen de poort van en naar Noord-Nederland. Er zijn vele grote
transport- en logistiekbedrijven aanwezig in de gemeente, zoals PAX, Portena, Bakker, en
van der Werff, die allen graag willen verduurzamen als het mogelijk is. Daarnaast zijn er
ook partijen als Wierda bedrijfswagens en VDL die volop bezig zijn met de technologische
ontwikkeling om vervoersmiddelen te verduurzamen.

Industrie

Opslag (6.110 ton)

Textiel (547 ton)
Olien. vetten.
brandstoffen(464 ton)

AFVALWATER

Rond de 75% van het drinkwater wordt door
huishoudens verbruikt (2.450.000 m3). De
publieke sector volgt met 12.5%. Industrie
gebruikt daarnaast soms nog grote
hoeveelheden grond- en oppervlaktewater.

Zakelijke
diensten

Nuttige toepassing (10.200 ton)

Chemisch (644 ton)

Industrie

Zorg

Scheiden achteraf (13.000 ton)

E-waste (428 ton)
Gevaarlijk afval (363 ton)
Medisch (156 ton)

Publieke sector

Textiel (959 ton)

Zie voor een overzicht van de materiaalstromen door Noord-Nederland dit rapport.
Hierdoor ontstaan er grote afvalstromen. Dit biedt voor een circulaire economie
kansen. De eerste verzilverde kans is de innovatieve verwerking van plastics. In een
Kunststofsorteerinstallatie (KSI) worden de plastics uit het afval gehaald. Vervolgens
worden door andere bedrijven in Heerenveen deze plastics verwerkt tot nieuwe producten,
zoals Morssinkhof, Blue Cycle en Nedcam. Met het Nationaal Testcentrum Circulaire
Plastics (NTCP) zijn er in de gemeente Heerenveen ook test- en onderzoeksfaciliteiten
voor het sorteren en wassen van plastics.

Huishoudelijk afval
(33.400 ton)

Kunststoffen (966 ton)

GEBRUIKSMATERIALEN

Special: afvalinzameling en -verwerking

Ecopark de Wierde

Overige fracties (9.150 ton)
Ongescheiden restafval
(9.100 ton)
Metalen (4.050 ton)
Papier (3.520 ton)
Hout (3.310 ton)

Vervoer en opslag is sterk
vertegenwoordigd.

END OF LIFE

Mineraal & Puin
(24.000 ton)
Organisch (21.700 ton)

Kalkzandsteen (8.920 ton)
Staal & IJzer (2.730 ton)
Baksteen (1.320 ton)
Overige (981 ton)
Zand (740 ton)
Gips (671 ton)
Hout (640 ton)
Isolatie (462 ton)

In de gemeente Heerenveen bevindt zich Ecopark de Wierde. Hier wordt het
door Omrin opgehaalde afval uit de gemeente heen gebracht. Daarnaast
wordt hier afval van
veel andere gemeenten naartoe gebracht en verwerkt.

N2O-emissies (198 ton)

AFVAL
Bouw en Sloop

Persoonlijke hygiëne (1.290.000 m3)
Toilet (809.000 m3)
Industrieel drinkwatergebruik (606.000 m3)
Was en afwas (400.000 m3)
Overig (105.000 m3)
Koken en drinken (68.800 m3)

CO2-emissies (497.000 ton)

Zorg en zakelijke diensten
kennen veel banen, maar relatief
minder grondstoffenverbruik.

Beton (57.900 ton)

Zeven bedrijven in Heerenveen gaan piepschuim
inzamelen uit hun verpakkingsmateriaal, wat
vervolgens gerecycled
wordt bij EPS Nederland
in Drachten.

BROEIKASGASSEN

Op Ecopark De Wierde wordt organisch
materiaal omgezet in groengas. Het wagenpark
van Omrin rijdt op dit groene gas en daarnaast
worden 10.000 huizen hiermee verwamd.

Landbouw
& Voedsel

BOUWMATERIALEN

De circulaire
woningfabriek van Van
Wijnen gaat werken met
circulair beton.

Kansrijke sectoren
gemeente Heerenveen
Gekeken naar het aantal werknemers in fte (LISA database, 2019) zijn er een aantal
grote sectoren te onderscheiden in de gemeente Heerenveen. In onderstaande
figuur zijn de cijfers weergegeven ten opzichte van Friesland en Nederland.

LANDBOUWMATERIALEN

Zo kan er samen onderzocht worden waar
de kansen liggen: Wordt er in een sector veel
materiaal ongebruikt weggegooid? Of zijn er
herbruikte of gerecylede materialen beschikbaar
voor de woningbouw? Of kan door het bundelen
van afvalstromen voldoende volume ingezameld
worden om de business case van het recyclen te
sluiten? Aan de hand van deze eerste inschatting
kunnen zo nieuwe circulaire projecten opgestart
worden. In de figuur hiernaast zijn de stromen
weergegeven, alsook een aantal circulaire
projecten die al aanwezig zijn in Heerenveen.

Haskerveen

RWZI

Grijs water
(2.500.000 m3)
Zwart water
(910.000 m3)
Stikstof (314 ton)
Fosfaat (44 ton)

LEGENDA

Gas (2.040 TJ)
Transportbrandstof (1.980 TJ)
Elektriciteit (1.110 TJ)

De materiaalstromen (materialen, water en
energie) die de op het gemeentelijk grondgebied
geproduceerd en verwerkt worden zijn in kaart
gebracht. Zo krijgen we inzicht in het metabolisme
van het systeem: hoe stromen materialen, energie
en water door de gemeente Heerenveen en hoe
verhouden deze zich tot elkaar? Waar zitten de
grootste hotspots qua impact (qua materiaalgebruik,
energieverbruik of uitstoot) in het systeem?

In het afvalwater zitten waardevolle nutriënten,
zoals stikstof (314 ton) en fosfaat (44 ton).
Ongeveer een kwart daarvan in het
zuiveringsslib, te gebruiken als kunstmest.

Food

Onder 250 TJ. 105.000 m3, en 1.000 ton
*50% gedownscaled

In de bouw zijn een aantal mooie ontwikkelingen gaande, zoals de circulaire fabriek van
IIBO en Van Wijnen. Hier liggen kansen rond prefab bouwen, houtbouw, hergebruik (urban
mining) en digitale innovatie rond materiaal- en gebiedspaspoorten.
Kansen:

Knelpunt:

• Innovatieregio bouw i.s.m. Vereniging
Circulair Friesland
• Pilotregio gebiedspaspoorten
• Ketenaanpak: recycling
bouwmaterialen en verwerking tot
nieuwe producten
• Chemische recycling

• Wet- en regelgeving afvalstatus
• Normering zuiverheid monostromen
• Schaalgrootte voor business case

LEGENDA
SECTOR

Er is een groot voedselverwerkingscluster aanwezig in Heerenveen, met partijen als
Fonterra, Aware, Royal Smilde, Ausnutria, en Body & Fit. De zuivelbedrijven sluiten aan
bij de bredere regio ‘Dairy Valley’. Ook rondom voedselverpakkingen en plastics gebeurt
veel - de voedselindustrie wordt dus breed vertegenwoordigd.
Kansen:

Knelpunt:

• Gezamenlijke inkoop verpakking en
verwerking organische reststormen
• Lokale koppelingen en samenwerkingen, zoals energie-uitwisseling en
collectieve afvalwaterzuivering
• Koppeling verpakkingsbedrijven en
NTCP

• Internationale moederorganisatie(s)
laat weinig ruimte voor lokale aanpak
• Wet- en regelgeving omtrent
gebruik (recyclede) producten in
voedselbranche

LEGENDA
SECTOR
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