
Circulaire economie

De huidige economie put de aarde uit. En op is straks op. Een circulaire economie brengt alle grondstoffen en 
materialen na gebruik weer terug in het systeem. In Woerden doen we dat door het slimmer, lokaler en groener 
organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased en circulaire economie. 
Daarbij kunnen we veel leren van de natuur. Die werkt uit zijn aard al circulair. Groene innovatie biedt ook nieuwe 
kansen voor de regionale economie: Woerden als dè Circulaire hoofdstad van het Groene Hart. 

(Berm)gras: 
waardevolle 
reststroom 
Van gemaaid (berm)gras maken we stalstrooisel, 
isolatiemateriaal en wie weet papier. Bijdragen 
aan circulaire economie door dat wat in de 
omgeving groeit te benutten tegen 
gelijkblijvende of lagere kosten. 
Voor de boeren in het 
Groene Hart levert dit 
goedkoper stalstrooisel 
en een beter 
stalklimaat op.

Groene Hart Werkt!  
Groene Hart Circulair maakt deel uit van het programma Groene Hart Werkt! Dit is een samenwerkingsverband van 
diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio. Groene Hart Werkt! 
brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt. Het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid 
verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke (regionale) projecten.

Circulair slopen/
bouwen/renoveren 
Kost het? Nee, het spaart! Het spaart waardevolle grondstoffen, 
het milieu en als je het slim doet ook geld. Je stapt wel af van ‘al 
het oude weg’ en ‘allemaal nieuw ervoor terug’ (de sloper sloopt, 
de bouwer bouwt). Het betekent vooral co-creatie en omdenken.  
Opdrachtgever, architect, sloper, bouwer en gebruiker gaan vooraf 
met elkaar om tafel. Ze maken een plan, waarbij hergebruik van 
materiaal voorop staat. De ecologische impact van een gebouw 
neemt af en ontwerpen worden flexibeler. De ‘restwaarde’ neemt 
toe door herbruikbaarheid van gebouw en/of materialen.

De Lisdoddesloot 
Het telen van lisdodde als grondstof voor eco-

isolatiemateriaal via experimentele, strooksgewijze 
teelt op de overgang van sloten en weidegrond. Op 

deze wijze stoppen we oevererosie, halen we extra 
waarde uit de perceelsranden, verhogen de waterkwaliteit 

en vergroten de biodiversiteit.

Pelletkachel Batenstein 
Van snoeiafval naar warm zwembad. We onderzoeken of we voor de 
pelletkachel van zwembad Batenstein een lokale reststroom kunnen 
gebruiken. Welke partij kan met/voor ons uit houtig snoeiafval 
hoogwaardige pellets maken? En klopt het kostenplaatje dan nog?


