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We hebben als Vereniging Circulair Friesland een unieke positie. Met meer dan 130 leden, - 90 bedrijven,
alle Friese overheden en alle onderwijs- en kennisinstellingen die hier gevestigd zijn - versnellen wij de
circulaire transitie van onze regio. Onze ambitie is om in 2025 één van de meest circulaire transitieregio’s
te zijn van Europa en om voor 2030 de landelijke klimaatdoelstellingen in onze regio te realiseren, resp.
55% CO2-reductie en 50% reductie primaire grondstoffen. 

De strategie van Vereniging Circulair Friesland, ook wel VCF 2.0 genoemd, die sinds 2021 wordt gevolgd is,
gebaseerd op vijf focusgebieden. De focusgebieden geven de vereniging richting bij het realiseren van de
ambities in 2025. De focusgebieden zijn Verenigingsactiviteiten, Kantelpunten, Projecten, Circulair leren en
Campaigning & Lobby. De samenwerking tussen onze leden staat hierbij centraal. 

Vereniging als vliegwiel
De leden van onze vereniging vormen in Friesland het vliegwiel van de circulaire transitie, zowel binnen de
vereniging als in de regio. Onze ervaring is dat leden én gemotiveerd zijn om met hun eigen organisatie
circulaire stappen te zetten én dat zij binnen de vereniging partners zoeken om tot samenwerking in
ketenprojecten te komen. Nieuwe combinaties van leden ontstaan tijdens Circulaire Expedities en
Circulaire Café’s en dat is positief om te zien! Een mooi voorbeeld is de Circulaire Expeditie XXL op 7 juli
2022. Een grote groep leden bracht tijdens een busreis door Fryslân een werkbezoek op locatie aan maar
liefst vijf leden, resp. NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Dokwurk in Dokkum, het zonnepark- en
waterstofproject van GroenLeven en OG in Oosterwolde en Nedcam in Heerenveen. 

Focus op uitvoering
Circulaire transitie is in de komende tijd vooral een kwestie van uitvoeren, naast het belang dat landelijke
en Europese regelgeving wordt aangepast. Veel kennis is al ontwikkeld en het komt nu aan op executie.
Dat kan het beste in de regio plaatsvinden. Dat vinden wij de juiste schaal van samenwerken in de vorm
van projecten met en door onze leden. Aansprekende voorbeelden zijn het Uitvoeringsprogramma
Circulair Bouwen en het project Circulaire Bedrijventerreinen.

Jong talent
Bijzonder is dat we binnen onze vereniging de nieuwe generatie bij de uitvoering van projecten betrekken.
Het programma SPARK the Movement is gericht op de inzet van MBO-, HBO- en RUG-studenten in kader
van circulaire opdrachten van leden. Ook is het programma gericht op doorontwikkeling van het onderwijs
zelf op het terrein van duurzaamheid (SDG’s) en circulariteit. De erkenning van het programma door de
Verenigde Naties als een Regional Community of Expertise (RCE) zorgt voor nog meer bevlogenheid en
(internationale) kansen.

In 2022 is vanuit VCF en IPF een netwerk opgestart van Young Professionals in Fryslân die werken aan
duurzame verandering: Generatie Fryslân 2035. Dit heeft in 2022 ruim 100 jonge professionals bij elkaar
gebracht, verspreid over een groot aantal organisaties in Fryslân. Het doel is het versnellen van de
circulaire transitie. Het initiatief wordt van harte ondersteund en gefaciliteerd door onze vereniging omdat
juist bij deze jonge mensen de energie, kennis en urgentie aanwezig is om de eigen organisaties uit te
dagen grote circulaire stappen te zetten. Daarnaast helpt de onderlinge verbondenheid de regio op
langere termijn bij het boeien en binden van jong talent.

Bouwen van regionaal Circulair Ecosysteem 
Fryslân vormt met Groningen en Drenthe een MKB-regio met meer dan 70.000 MKB-bedrijven. Voor de
toekomst van de bedrijven en voor de circulaire ambities en onderscheidend vermogen van de regio is het
zaak dat een groot deel van de MKB-bedrijven in de komende jaren omschakelt naar circulaire
businessmodellen. De omschakeling is één van de zgn. kantelpunten in onze strategie. Om deze reden zijn
we begin 2022 het project Noord-Nederland verdient Circulair gestart met een brede coalitie van bijna 20
organisaties, via SNN gefinancierd door de EU en de drie provincies. Vereniging Circulair Friesland is
penvoerder van dit project. Doel is om met elkaar in de komende jaren de krachten te bundelen en zo tot
een forse schaalsprong te komen wat het circulaire MKB betreft in het Noorden. 

VOORWOORD 



Eén van de activiteiten van onze vereniging in dit project is het organiseren van CIRCO Tracks voor MKB-
ondernemers voor leden en niet-leden. CIRCO Track is een effectieve methode voor ondernemers om in
drie dagdelen een circulair businessplan uit te werken. Circulair Friesland is de eerste regionale CIRCO-hub
van Nederland die deze trainingen in samenwerking met CIRCO NL met regelmaat organiseert.

Voorwaarde voor MKB-bedrijven om circulaire stappen te zetten is dat er opdrachtgevers zijn die vragen
om circulaire oplossingen. De lokale en regionale overheden vormen hierin een belangrijke partij die
samen impact kunnen realiseren door circulair inkopen. Ook een zgn. ‘kantelpunt’ in onze strategie. De
Friese overheden hebben in dit kader een ambitieus inkoopconvenant ondertekend. Geslaagd voorbeeld is
It Swettehûs in Leeuwarden, de nieuwe brugbedieningscentrale van provincie Fryslân die in het voorjaar
van 2022 is geopend. Het bouwproject is op basis van hoge circulaire ambities aanbesteed, gegund en
gerealiseerd! 

Europa
We vinden het belangrijk om het circulaire verhaal van onze vereniging naar buiten te brengen, in de regio,
in Nederland en in Europa. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op 12 oktober 2022 tijdens de Fryslân Dei
in Brussel op uitnodiging van provincie Fryslân. Voor een Europees publiek hebben we samen met twee
leden, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Hydraloop, onze regionale strategie gepresenteerd voor circulair
bouwen, met de nadruk op toepassing van biobased materialen en hergebruik van leidingwater. Ook
hebben we een aantal concrete beleidsvoorstellen bij de EU op tafel gelegd om het circulair bouwen te
versnellen in Fryslân en in andere regio’s in Europa! 

Vertaling 7 pijlers naar de praktijk
Elke Friese organisatie kan circulair handelen. Maar niet iedereen weet wat het voor een bedrijf betekent
en waar hij moet beginnen. VCF ontsluit kennis en tools, waarmee elke Friese organisatie concrete stappen
kan zetten. Zo wil de vereniging de katalysator van CE zijn voor de hele regio en het MKB radicaal
aanzetten tot de broodnodige verandering. Om het MKB handvaten te geven hoe de 7 pijlers te vertalen
naar de praktijk van alledag, zijn er verschillende middelen voorhanden of nog in ontwikkeling. In dit
Jaarplan staan we stil bij twee ontwikkelingen: de ontwikkeling van een aanpak voor de gastvrijheidssector
en de ontwikkeling van de Quick Scan.    
                          
Jaarplan
Persoonlijk beleef ik het als een geweldige uitdaging om met onze leden, bestuur en team en met veel
andere partijen samen te werken aan het uitvoeren van onze circulaire ambities. Dagelijks spreek ik
gemotiveerde leden die zinvolle stappen vooruit willen zetten met hun organisatie en binnen onze
vereniging ketenpartners zoeken én vinden. Daar ligt de kracht van de regio naar mijn overtuiging. Korte
lijnen, zeker in Fryslân! 

Graag geven wij in dit Jaarplan een overzicht van de activiteiten en projecten van en binnen de vereniging
in 2022 en 2023. Veel leesplezier! 

Evert Jan van Nijen, directeur Vereniging Circulair Friesland

evertjan.vannijen@
circulairfriesland.frl

samen verder praten?
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H1. STRATEGIE: 

VIJF FOCUSGEBIEDEN

kantel

punten
projecten

verenigings-
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leren
campaigning
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De nieuwe strategie van Vereniging Circulair Friesland, ook wel VCF 2.0 genoemd,
hebben we gebaseerd op vijf focusgebieden, ook wel de ‘Olympische Ringen’

genoemd. De focusgebieden geven de vereniging richting bij het realiseren van de
ambities in 2025 en 2030. Hierbij geven we een korte omschrijving. 

Vereniging: ons DNA
Wat ons sterk en uniek maakt, is dat we als vereniging het collectieve leerproces bottom-up zijn
ingezet. Wij, de leden, weten waarom een Circulaire Economie belangrijk is voor Friesland.
Circulaire Economie zien wij als meer dan louter een ideologie. Het biedt de maatschappij
ecologische, sociale en financiële meerwaarde. We weten wat we willen bereiken; gezamenlijk
én voor onszelf.

En in de ontwikkeling naar hoe we circulaire principes toe passen in onze organisaties, leren we
van elkaar, zoeken we de samenwerking met elkaar op en zijn we ten alle tijden bereid om onze
kennis, skills, faciliteiten, contacten en ervaringen te delen met leden en daarbuiten. We werken
aan onderling vertrouwen en durven elkaar aan te spreken omdat we daar beter van worden.
Niemand is daarbij groter dan de club; we zijn dan wel niet gelijk aan elkaar maar wel
gelijkwaardig en gunnen elkaar het succes en het podium. Voorwaarde voor de circulaire
transitie in onze regio is een vitale vereniging met leden die koploper willen zijn en sterk gericht
zijn op samenwerken. Hierbij is ‘halen en brengen’ een belangrijke spelregel in belang van
eigenaarschap en energie binnen de vereniging. De vereniging draagt zorg voor het faciliteren
van die verbinding. 

Onze vereniging is gebaseerd op het triple helix-principe. Alle Friese overheden zijn
aangesloten, net als de gehele onderwijskolom als ook het bedrijfsleven, met name MKB, en een
aantal maatschappelijke organisaties.
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Kantelpunten
In de circulaire economie zijn de kantelpunten van essentieel belang om tot een fundamentele
transitie te komen. In onze vereniging gaat het hierbij enerzijds om het realiseren van een
robuuste circulaire inkoop door de Friese overheden die gezamenlijk hiervoor een ambitie
hebben ondertekend. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen en opschalen van circulair
ondernemerschap, waarvoor overigens circulaire inkoop door opdrachtgevers een belangrijke
voorwaarde is. Derde kantelpunt betreft wet- en regelgeving, zowel regionaal, landelijk als
Europees, omdat duidelijk is geworden dat juist op dit vlak een groot verschil kan worden
gemaakt. Een verschil voor bedrijven om circulaire ontwerpen en innovaties succesvol in de
markt te introduceren en burgers en bedrijven te stimuleren hun (koop)gedrag aan te passen.

Projecten 
De keuze om met kracht in te zetten op het bouwen en uitvoeren van projecten met leden komt
voort uit de urgentie om in de praktijk meters te maken in de circulaire economie. In Nederland
is wat ons betreft de tijd van positieve intenties voorbij en zeker in Fryslân! We willen nieuwe
toepassingen in de praktijk uittesten en we willen vooral goede concepten opschalen. Dat is
echt nodig als we kijken naar de Nationale en Europese doelstellingen in de Green Deal.

Circulair leren
Onze overtuiging is dat een regionale circulaire transitie als waaraan wij in de komende periode
van 10-15 jaar werken alleen kan slagen als het onderwijs hier volop in participeert. Hiervoor
hebben we twee valide argumenten. Ten eerste runnen de huidige studenten over 15 jaar de
bedrijven en overheden. Zij maken dan de strategische keuzes en het is dan essentieel dat zij
tijdens hun opleiding in hun curriculum circulaire kennis hebben opgedaan om toe te passen.
Ten tweede zijn de studenten tijdens hun opleiding, nu dus, inzetbaar om hun ‘grenzeloze’
inzichten en energie in te zetten bij de circulaire versnelling van de organisaties van onze leden.
Dat kan een bouwbedrijf zijn, een gemeente, een natuurorganisatie.

Campaigning & Lobby
‘Be good and tell it’ vinden we in het Noorden wel eens lastig. Toch is het nodig dat we de
circulaire ambities en resultaten van onze vereniging op een aansprekende wijze vertellen, hier
in de regio en ook op hat nationale en internationale podium. Zo vervullen wij onze rol als
katalysator van de circulaire versnelling. We stelden tijdens een Circulair Café aan Diederik
Samsom de vraag wat Circulair Friesland kan betekenen voor de andere regio’s in Europa. Zijn
antwoord was kort en helder: ’Inspiratie!’ Die handschoen pakken we graag op.
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h2. vERENIGING 

CIRCULAIR FRIESLAND
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die VCF voor haar
leden heeft georganiseerd en gaat organiseren en biedt een overzicht

van de nieuwe leden.
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jitske.schippers@
circulairfriesland.frl

vragen over het
lidmaatschap? 

Nieuwe leden 2022 
In de periode december 2021 - december 2022 heeft een fors aantal nieuwe leden
zich aangesloten bij onze vereniging. De volledige ledenlijst per december 2022
zit in de bijlage. 

2.1 onze leden



Europrovyl is sinds 1970 één van de grootste
fabrikanten van kunststof kozijnen in
Nederland en is onderdeel van de VHZ Groep.
Van productie tot en met montage levert
Europrovyl vanuit Leeuwarden kwaliteit en
oplossingen voor de professionele markt met
een team van 150 vakkundige mensen. Sinds
2021 zijn zij lid van de vereniging Circulair
Friesland. 

Jan Slagman: “Duurzaamheid en circulariteit
vinden we bij Europrovyl dusdanig belangrijk,
dat wij ons met z’n tweeën volop in kunnen
zetten voor deze thema’s. Het is vrij uniek
voor een MKB-bedrijf als het onze dat wij, Erik
Fledderus en ik, hiervoor volledig zijn
vrijgemaakt.
Lees het hele interview op onze website. 

Jan Slagman - Europrovyl

9

Enkele leden aan het woord

https://circulairfriesland.frl/door-te-delen-en-samenwerken-kan-het-echt-anders/
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Eind 2021 heeft een aantal grote organisaties binnen de Vereniging het initiatief genomen om
nauwer samen te werken en gezamenlijk projecten te lanceren voor de leden. Zo wil deze groep
Partnerleden extra vaart zetten achter de transitie naar een circulaire economie. De groep
bestaat op dit moment uit acht leden: Arriva, Caparis, gemeente Leeuwarden, NHL Stenden,
Omrin, provincie Fryslân, Rabobank en Wetterskip Fryslân. Uit deze groep zijn onder andere de
initiatieven ‘Ambitietafel Mobiliteit’ en het Circulaire Bedrijfsvoering-programma ontstaan.
Andere leden zijn welkom om ook Partnerlid te worden.

nick.boersma@
circulairfriesland.frl

vragen? 

De gemeente De Fryske Marren is de eerste
gemeente van het Noorden die gecertificeerd is
op de vierde trede van de CO2-prestatieladder.
Een bijzondere prestatie! Over de reden
waarom zij voor dit instrument kozen en hoe zij
van trede 3 naar trede 4 zijn gegroeid, vertelt
voormalig wethouder Frans Veltman. Zij geven
op eigen wijze handen en voeten aan de insteek
van voorbeeldfunctie als gemeente.

De CO2-prestatieladder is een instrument om
inzicht te krijgen in het energiegebruik en de
CO2- uitstoot van een organisatie of bedrijf, om
deze vervolgens te verminderen. De CO2-
prestatieladder is te verdelen in twee
categorieën. Trede 1, 2 en 3 zijn gericht op de
CO2-uitstoot van de organisatie zelf en trede 4
en 5 bereik je met partners buiten de
organisatie. Lees hier meer over hoe gemeente
De Fryske Marren de vierde trede op de CO2-
prestatieladder hebben behaald op onze
website.    

Voormalig Wethouder Frans Veltman - gemeente de Fryske marren

Partnerleden

https://circulairfriesland.frl/handen-en-voeten-geven-aan-de-insteek-van-voorbeeldfunctie-als-gemeente-2/


verenigingsactiviteiten  2022 en 2023

april: 
Algemene Leden Vergadering + Circulaire
Expeditie naar Vismigratierivier

juLi: 
Circulaire Expeditie XXL + Zomerborrel
Noord-Nederland verdient Circulair:
Circulaire Proeverij 

september: 
Ambitiegesprekken

oktober: 
Circulair Café - Ketensamenwerkingen
RCE Meeting 

november: 
Algemene Leden Vergadering  +
Circulaire Expeditie naar OPNIEUW!

januari:
Winterborrel + Circulair Café - Mobiliteit

maart:
Circulaire Expeditie
Ambitiegesprekken

april:
Algemene Leden Vergadering +
Circulaire Expeditie
Circulair Café - Circulaire
Bedrijventerreinen

juni: 
Ledenevent Circulair Friesland
Circulair Café - Jong Talent

september: 
Nazomerborrel

oktober: 
Circulair Café

november: 
Algemene Leden Vergadering +
Circulaire Expeditie
Ambitiegesprekken

2022 2023

Februari: 
Week van de Circulaire Economie
Noord-Nederland verdient Circulair:
Kick Off
Circulair Café (online) - Regionale
energieoplossingen

februari:
Week van de Circulaire Economie 

mei: 
Circulair Café – Biobased: Intentie wordt
Werkelijkheid

december: 
Ambitiegesprekken

mei:
Circulair Café 

juli: 
Noord-Nederland verdient Circulair:
Eindevent
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Events van 2022

Circulair Café 2 februari

Thema:
Lokale Energie oplossingen

Sprekers: 
Bouwe de Boer, Evert Jan van Nijen, Ellis
Mourits, Sybren Bosch, Alex Bonnema, Taeke
Damstra en Ronald Spoelstra. Frans Debets
was voorzitter. 

I.s.m.:   
Freonen fan Fossylfrij Fryslan

De netwerkproblematiek in Fryslân houdt
iedereen bezig en ook zeker ondernemers.
Naast uitdagingen biedt deze situatie hen
echter ook kansen voor nieuwe, lokale
oplossingen en mooie samenwerkings-
verbanden. 

Het Circulair Café bevatte een bomvol en
inspirerend programma met de bijdrage van
leden Damstra Installaties en OrangeGas
die komen met lokale oplossingen en hun
positieve visie. En wat kun je als
ondernemer zelf al doen? Ronald Spoelstra
van INNAX deelde tips uit de praktijk, als
inspiratiebron voor iedere ondernemer.
Er worden grote stappen gemaakt in de
energietransitie, maar hoe kan dit zo
circulair mogelijk gebeuren? Deze inzichten
presenteerde het circulair bureau Copper8
aan ons. Daarnaast vertelden RUG Campus
Fryslân studenten Ellis Mourits en Lina Al
Najar over de Week van de Circulaire
Economie 2022, die zij in Friesland
coördineren. Het Circulair Café vond online
plaats. Klik hier om meer te lezen over dit
Circulair Café.
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Algemene
Ledenvergadering 26 april

Bestemming: 
Afsluitdijk Wadden Center - Vismigratierivier

Het Afsluitdijk Wadden Center bij
Kornwerderzand was op 26 april dé locatie
voor de Algemene Leden Vergadering van
Vereniging Circulair Friesland. Dit was de
eerste fysieke ALV sinds twee jaar en dit
leverde goede en interessante gesprekken
op tussen onze leden.

Tijdens de ALV namen de leden afscheid van
‘bestuurslid van het eerste uur’ Anja
Kanters, algemeen directeur van Donker
Groep, en maakten de leden kennis met ons
nieuwe bestuurslid Joyce Walstra, voorzitter
MKB Noord en directeur Oranjewoud Export
Academy. De locatie voor de Afsluitdijk
Wadden Center was met reden gekozen,
want na de ALV gingen de leden per boot op
Circulaire Expeditie naar de
Vismigratierivier, die wordt aangelegd bij
Kornwerderzand. De uitvoering van het
project is gestart. Een uniek moment om
exclusief met leden van onze vereniging ter
plaatse een bezoek te brengen aan dit
circulaire Icoonproject.

Wil je meer weten over de vismigratierivier?
Lees dan verder bij H4.4. 

https://circulairfriesland.frl/terugblik-op-het-circulair-cafe-op-2-februari/
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Circulaire Expeditie XXL 
7 juli 

Bestemming: 
NHL Stenden Hogeschool, Dokwurk, OG Clean Fuels, GroenLeven en Nedcam. 
 
Circulair Friesland organiseert wel vaker circulaire expedities, maar om op één middag vijf leden
te kunnen bezoeken, hebben we een XXL expeditie georganiseerd. Het doel? Leren van elkaar
over de praktische invulling langs de 7 Pijlers. Tijdens de (bus)reis was er voldoende
gelegenheid om met elkaar de verbinding te zoeken en inhoudelijke discussie te voeren rondom
prikkelende stellingen zoals ‘’Circulair ondernemen kan alleen gerealiseerd worden door nieuwe
ondernemers en jonge start-ups.’ 

Met duurzaam vervoer van de Witteveen Mobiliteitsgroep, leidde de reis langs NHL Stenden
Hogeschool, Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk,GroenLeven/OG Clean Fuels en Nedcam. Zij
deelden ieder hun waardevolle tips uit de praktijk. Allemaal verschillend, behalve één: begin
gewoon! 

Alle vijf benadrukten ze op geheel eigen wijze dat je van start moet gaan. Circulaire economie is
geen concept, maar een tastbare, duurzame economie waarmee bedrijven met circulaire
businessmodellen geld verdienen en iedereen er toe doet. Dat laten de leden van Circulair
Friesland vol trots zien. 
 



Oproep: start
ketensamenwerkingen!

Een helder project/uitdaging hebt, die
bovendien aansluit bij jouw
bedrijfsambitie
Een idee hebt hoe je dit wilt
aanpakken, en waar je bovendien zelf
ook tijd en geld in wilt investeren 
De bereidheid hebt om samen te
werken met partners en ook delen van
jouw ervaring wilt delen met anderen

Ketensamenwerkingen zijn de sleutel tot
de ontwikkeling naar een Circulaire
economie. Circulair worden kun je niet
alleen, dat doe je samen. En dat kan in
onze regio. We zien dat in 2022 onze leden
zich volop hebben ingezet om ketens te
sluiten, met partners, leveranciers en
klanten. Bijvoorbeeld via de CIRCO-tracks
of door het inschakelen van de juiste
projectsubsidies zoals de RVO
Ketenprojectenregeling. 

Om deze ontwikkelingen kracht bij te
zetten lanceerde VCF op 13 oktober 2022
tijdens het Circulair Café het programma
voor circulaire doeners, waarbij ideeën
worden verder gebracht naar plan. Met de
juiste partners en financiering. Als
ondernemer kwam je daarvoor in
aanmerking als je:

We hebben veel reacties gekregen van
initiatiefnemers die op dit moment de
volgende stap willen maken van idee naar
concreet plan. Die initiatiefnemers krijgen
professionele ondersteuning van het VCF-
team bij de uitwerking van de plannen en
de subsidieaanvraag. Zo sluiten we samen
de ketens in Fryslân! De cases uit het
programma krijgen aan het einde van het
traject het podium als showcase binnen
het programma Noord-Nederland
Verdient Circulair
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Circulair Café 13 oktober

Thema: 
Regionale ketensamenwerkingen

Sprekers:
Friso Douwstra, Evert Jan van Nijen, Kirsten van
der Meer, Jan Slagman en Marijn Kamerling. 

Meer dan 100 circulaire deelnemers
(ondernemers, gemeenten en
kennisinstellingen) hadden zich gemeld voor
het Circulair Café op 13 oktober in de
Harmonie te Leeuwarden. Het Circulair Café
stond in het teken van het opzetten van
nieuwe circulaire ketensamenwerkingen in de
regio. Gedeputeerde Friso Douwstra en
directeur Evert Jan van Nijen kwamen net
terug uit Brussel en trapten gezamenlijk af
door eerst op de FryslânDei terug te blikken
waar Vereniging Circulair Friesland zich goed
heeft gepresenteerd.

Klik hier om meer te lezen over het Circulair
Café in de Harmonie. 

https://circulairfriesland.frl/fryslan-loopt-voorop-met-het-sluiten-van-circulaire-ketens/
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Generatie Fryslân 2035

Vorig jaar is een netwerk opgestart door Young Professionals in Fryslân die werken aan
duurzame verandering. Onder de naam Generatie Fryslân 2035 is een eerste grote bijeenkomst
georganiseerd op 12 mei, waaraan meer dan 100 Young Professionals deel hebben genomen.
Allemaal tussen de 20 en 35 jaar en werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs
en NGO’s. De overeenkomst tussen de Young Professionals is het snijvlak tussen klimaat en
leiderschap: hoe kunnen we als leiders van de toekomst onze organisaties of omgeving
meenemen in de transitie naar een duurzamer, klimaatadaptiever en meer toekomstbestendig
Fryslân? Tijdens de eerste bijeenkomst stonden de inspirerende toespraken van Jan Rotmans,
Malu Hilverink en Sjoerd Bootsma centraal. Na de bijeenkomst was de conclusie duidelijk: deze
groep wil actie!

Wegens dit succes zette de groep door. Op 17 november vond de tweede editie plaats, met
wederom een overweldigende opkomst. Deze dag stond in het teken van het vormen van een
gezamenlijk plan, een manifest voor de toekomst.  Na een vlammend betoog van Kees Klomp
heeft de groep Young Professionals de hele dag gewerkt aan het manifest. De dag werd
afgesloten met een dialoog met bestuurders uit diverse organisaties in Fryslân. Samen wordt
het manifest uitgedragen en verder gebracht. De groep vraagt van alle fractievoorzitters tijdens
de provinciale verkiezingen aandacht voor het ambitieuze manifest.

 

https://www.linkedin.com/company/generatie-frysl%C3%A2n-2035/?viewAsMember=true
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Week van de Circulaire Economie 2022

De Week van de Circulaire Economie is een landelijk evenement over de circulaire economie
met als doel: laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan
kunnen leren. Al een aantal jaren is dit een prachtig podium voor alle leden om hun circulaire
ontwikkelingen te laten zien. Vereniging Circulair Friesland, gemeente Leeuwarden en provincie
Fryslân gaven aan twee studenten van RUG Campus Fryslân de opdracht om de Week van de
Circulaire Economie in Friesland te begeleiden, te navigeren en te verbinden. En die energie
werkt!

De hele week door zijn er verschillende evenementen georganiseerd om de bezoekers kennis te
laten maken met circulaire economie en om hiervan te leren. De evenementen waren gericht op
vier doelgroepen: het onderwijs, ondernemers, overheden en de burger zelf. 

We kijken onder andere terug op een succesvol webinar over het verduurzamen van
sportvastgoed en naar het online symposium met interesse vanuit het hele land over Bermgras;
het Nieuwe Goud. Daarnaast hostte SPARK the Movement The Movement een European RCE
Meeting en werd het project Noord-Nederland verdient Circulair afgetrapt. 

https://www.youtube.com/watch?v=sV6yAMT7h1A
https://circulairfriesland.frl/terugblik-naar-de-week-van-de-circulaire-economie/
https://www.linkedin.com/company/spark-the-movement/


eike.vanderweele@
circulairfriesland.frl

vragen? 

Circulaire Café's Circulaire
Expedities

In 2023 organiseren we een nieuwe serie
Circulaire Café’s en Circulaire Expedities.
Het eerste Circulaire Café, tevens de
traditionele Winterborrel, staat gepland op
18 januari as. 

We organiseren jaarlijks tenminste één
Circulair Café in samenwerking met het
netwerk Freonen fan Fossylfrij Fryslân, twee
Friese netwerken die zich ieder op eigen
wijze inzetten voor de versnelling van de
transitie. De traditionele winterborrel vindt
plaats op 18 januari 2023. Deze keer zal
deze in het teken staan van het
Uitvoeringsplan van de Ambitietafel
Duurzame Mobiliteitstafel. Deze
Ambitietafel zijn we met een groep leden
gestart, in samenwerking met FFFF en VCF-
lid Antea Group. 

De projecten waaraan concreet wordt
gewerkt, zullen tijdens het café worden
gepresenteerd. Andere leden krijgen de
kans om aan te haken om zo de regionale
impact nog groter te maken. En uiteraard is
het Circulair Café bij uitstek de gelegenheid
voor onze leden om te verbinden en nieuwe
initiatieven op te starten.

Kijk voor meer informatie over de
Ambitietafel Mobiliteit in H4.2 over
projecten van VCF. 
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Week van de 
Circulaire Economie

Van 6 tot en met 11 februari 2023 vindt de
Week van de Circulaire Economie plaats.
Circulair Friesland is een van de landelijke
hubs en verzamelt de evenementen uit de
regio in één Fries programma. Organiseer jij
een event tijdens de Week van de Circulaire
economie, waarmee je personeel of mensen
van andere organisaties in beweging wilt
krijgen, kennis wilt overdragen of iets
anders rondom het thema Circulariteit? 
Laat het ons weten! 

Voor onze leden organiseren we iets
speciaals rondom het thema ‘Elke Friese
organisatie kan circulair handelen’. We zijn
bezig een pakket circulaire ‘OMDENKERS’ te
ontwikkelen. Bij circulair handelen komen
namelijk vaak termen voorbij zoals recycle
en het sluiten van kringlopen. Echter begint
het allemaal bij rethink, of (vrij vertaald)
omdenken. Heb je dit product wel nodig of
kun je je behoefte op een andere manier
vervullen?

Een tipje van de sluiter: het koffiemoment.
Koffie heeft een vrij grote voetafdruk. Wat
als we als organisatie in de Week van de CE
elke dag om 15 uur 5 minuten met elkaar
even de benen strekken en korte, intensieve
bewegingsoefeningen doen. Dan laten we
de koffie staan en pakken er een glas water
bij. Win-win, want even bewegen is goed
voor iedereen. 

Events in 2023



Ambitiegesprekken

Ook dit jaar lopen onze leden over van
goede ambities, ideeën en concrete actie.
Dat bleek ook tijdens de ambitiegesprekken
dit jaar. In 2021 zijn we als vereniging
gestart met een nieuw concept voor onze
leden: de ambitiegesprekken. In deze
digitale ontmoetingen van 1,5 uur komen
vier tot zes leden per sessie tot concrete
afspraken voor een circulaire organisatie en
regio.

Na een kennismaking met de andere leden,
het bespreken van een een kort blok
circulaire theorie en tal van ‘best practices’,
gaan de leden aan de slag om met elkaar
(en met andere leden) tot concrete stappen
te komen. Door elkaar en elkaars ambities
beter te leren kennen en te weten wat er
speelt, ontstaan er circulaire verbindingen
en ideeën om samen aan de slag te gaan.

In 2022 zijn er twee nieuwe rondes aan
ambitiegesprekken geweest: in het voor- en
in het najaar. Er hebben weer tientallen
leden deelgenomen! Vanwege het succes
van deze aanpak zetten we hiermee door.
Heb je nog niet deelgenomen of ben je toe
aan een nieuwe ronde? In 2023 kun je
opnieuw meedoen!

Ledenevent 2023

De behoefte bestaat al wat langer onder de
leden om uitgebreider de tijd te hebben om
met elkaar stil te staan bij de transitie. En
wat we samen kunnen doen om te
versnellen richting de ambitie om in 2025
één van de meest circulaire regio’s van
Europa te zijn.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een
ledenevent in 2023, om de samenwerking
tussen de leden te versterken, om
gezamenlijk te werken aan de circulaire
ambities voor de regio, geïnspireerd te
raken en niet te vergeten: te genieten van
een mooi event in goed gezelschap. Meer
informatie ontvangen de leden via een
persoonlijke uitnodiging.
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100% duurzaam inkopen en
aanbesteden!

Circulair denken en doen
overbrengen aan alle collega’s!

 

Kennis exporteren naar
Duitsland en Verenigde Staten!
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2.3 het bestuur en team

john vernooij (vz) jelmer algra (penn) erica schaper (secr)

alex bonnema joyce walstra

Achter v.l.n.r. Evert Jan van Nijen, Marije de Boer, Jantie van der Laan, Nick Boersma, Sven Jurgens, 
Sandra Arkesteijn, Länk Vaessen, Nienke Turkstra, Jitske Schippers.

Voor v.l.n.r. Bennie Meijerink, Hanneke Schmeink, Bart Volkers, Eike van der Weele en Heleentje Swart. 



h3. kantelpuntenh3. kantelpunten
In dit hoofdstuk belichten we onze concrete stappen op hetIn dit hoofdstuk belichten we onze concrete stappen op het

gebied van Circulair Ondernemen en Circulair Inkopen.gebied van Circulair Ondernemen en Circulair Inkopen.    
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In 2021 is een samenwerking gestart op
initiatief van Circulair Friesland, met een
breed Noord-Nederlands consortium en de
drie Noordelijke provincies. Gezamenlijk
hebben wij de samenwerking gestart om
samen de circulaire economie op Noord-
Nederlandse schaal in de komende twee
jaar te versterken. 

Dit wordt nu uitgevoerd in het
samenwerkingsprogramma genaamd,
'Noord-Nederland verdient Circulair', wat
mede is gefinancierd vanuit REACT
EU/EFRO. Het project is bedoeld om de
samenwerking voor Circulaire Economie
tussen deze Noord-Nederlandse partijen te
verbeteren en daarbij tegelijkertijd MKB
bedrijven in Noord-Nederland te helpen.
Circulair Friesland is penvoerder.

Het project streeft hiermee een tweeledig
doel na. We willen concreet met onze MKB-
leden en andere MKB-ondernemers in
Noord-Nederland aan de gang gaan met
nieuwe samenwerkingsprojecten.
Tegelijkertijd willen we met elkaar het
innovatie-ecosysteem verbeteren, zodat we
richting 2025 honderden MKB-ers per jaar
goed kunnen helpen. 

Het opbouwen van de Noord
Nederlandse samenwerking om
bedrijven beter te kunnen helpen;
Het ontwikkelen van een visie voor
Noord Nederland op Circulaire
Economie in ontwikkeling;
Het doorontwikkelen van de CIRCO Hub
Fryslân, zodat we een sterker aanbod
hebben van CIRCO tracks. Inmiddels zijn
er hierdoor ook meer noordelijke CIRCO
trainers beschikbaar. Zie hiervoor
paragraaf 2.1.2.
Het uitvoeren van de Living Lab
Circulaire Bedrijventerreinen. Zie
hiervoor paragraaf 3.3 
Het ontwikkelen van nieuwe
waardeketens voor onder andere
biobased en circulair bouwen (zie ook
paragraaf 3.1) en het ontsluiten van
aankomende financieringsbronnen
daarvoor

In het afgelopen jaar zijn binnen het
consortium door Circulair Friesland onder
meer de volgende stappen gezet:

In de aankomende periode gaan we in
overleg met bedrijven om de visie nader uit
te werken. Ook gaan we het Living Lab
‘Grondstoffenhub’ opstarten en gaan we
gezamenlijk aan de slag om nieuwe
samenwerkingen vanuit circulaire
waardeketens op te zetten.

3.1 noord-nederland verdient circulair

21



Een circulaire economie vraagt om
verandering en innovatie. Circulair
ondernemen is een kans voor het Friese mkb
en is niet voor niets één van de speerpunten
van de vereniging. Om deze stap te maken als
ondernemers biedt Circulair Friesland de
beproefde CIRCO-methode aan. Samen met
partners Ynbusiness, Rabobank en een aantal
ervaren trainers vormen we de Friese CIRCO-
hub.

CIRCO-track
De CIRCO-methode helpt om circulair
ondernemen concreet te maken. Tijdens een
CIRCO-Track wordt er met ondernemers en
productontwerpers scherp naar het
productieproces gekeken om waardeverlies in
de brede zin te identificeren en dit verlies
vervolgens om te zetten in kansen. Ook wordt
er dieper ingegaan op verdienmodellen. Een
CIRCO-Track bestaat uit 3 dagdelen, verdeeld
over enkele weken, waar zo’n 10 organisaties
aan meedoen. De track kan sectorspecifiek
zijn (bijv. Bouw), gericht op een grote
opdrachtgever (bijv. een gemeente) of
gebiedsgericht (bijv. een bedrijventerrein).

CIRCO Demo 
Naast Tracks organiseren we CIRCO-Demo’s.
Deze demo’s hebben vooral het doel om
partijen kennis te laten maken met de
methode, waarna beter kan worden besloten
om door te gaan naar de track. De landelijke
CIRCO organisatie bood al langer de
traditionele Demo aan. Afgelopen jaar hebben
we deze Demo aangepast om nóg meer te
focussen op het inspiratie aspect. Dit heeft
geresulteerd in een demo waarbij niet alleen
de methode wordt toegelicht, maar waar ook
voorbeelden van oud-deelnemers een plek
hebben. Zo ontdek je als ondernemer wat
deze methode jou en jouw bedrijf oplevert. De
nieuwe demo is voor de eerste keer ingezet op
29 september, tijdens de demo voor de Bouw-
track in het Biosintrum. Deze demo is
georganiseerd in opmaat naar de CIRCO-Track
Bouw.

Drie Tracks onder NNLvC
De Bouw-track is een van de drie tracks die
onder de vlag van het project Noord-
Nederland verdient Circulair (NNLvC) vallen.
De tweede is gericht op de maritieme
industrie, waarbij KM Yachtbuilders uit
Makkum het voortouw nam. 

Deze sector is belangrijk voor Noord-
Nederland, maar er liggen nog veel kansen
voor verduurzaming. KMY neemt als initiator
van deze Track hierin het voortouw. De derde
track in het project Noord-Nederland Verdient
Circulair organiseren we in 2023: een plastics
verpakkingsmaterialen-Track.

Terugkomdagen 
Op 23 maart is een terugkomdag
georganiseerd voor oud-deelnemers door
CIRCO-Hub Fryslân . Zo worden ondernemers
blijvend ondersteund om hun plannen tot
uitvoering te brengen en met elkaar in contact
te blijven, Met de projectpartners uit Noord-
Nederland verdient Circulair werken we
samen om de follow-up na een CIRCO-track te
verstevigen. Dit om ondernemers met goede
circulaire plannen te ondersteunen om tot
uitvoering en opschaling te komen.

CIRCO Track SC Cambuur
In het najaar van 2023 is ook een track in
samenwerking met SC Cambuur
georganiseerd. Sinds eind 2021 is de
eredivisieclub uit Leeuwarden partner van
Circulair Friesland. Door middel van de CIRCO-
Track wil de voetbalclub niet alleen haar eigen
organisatie, maar ook haar ketenpartners
meenemen in de track. En dat is gelukt! 
 
In 2023 willen we het succes van afgelopen
jaar natuurlijk voortzetten. Naast de Track
voor plastics/verpakkingsmaterialen willen we
nog ten minste drie tot vijf tracks organiseren,
om zo nog meer ondernemers te helpen hun
circulaire ambitie te realiseren. Daarnaast
bieden we samen met onze partners
Ynbusiness en Rabobank 10 demo’s aan voor
bedrijven- en brancheverenigingen in Fryslân. 
 

marije.deboer@
circulairfriesland.frl

vragen? 

3.2 circo hub fryslân
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https://circulairfriesland.frl/km-yachtbuilders/
https://circulairfriesland.frl/km-yachtbuilders/


In 2025 is 25% van de inkopen van Friese
overheden circulair. In 2030 75% en
2035 100% 
Jaarlijks ontwikkelen we tenminste 1
Fries icoonproject circulair inkopen.
In 2025 hebben Friese overheden
tenminste één gezamenlijk circulair
inkooptraject gerealiseerd.

In 2019 is op initiatief van Vereniging
Circulair Friesland het eerste
ambitiedocument Circulair Inkopen
ondertekend door alle Friese overheden. Dit
heeft een stevig fundament gelegd in het
proces naar circulair inkopen voor de Friese
overheden. Als vervolg hierop is een
regionale Samenwerkingsagenda ‘Fryslân
koopt circulair’ voor de jaren 2021-2035
opgesteld door een kopgroep van
overheden en VCF. De volgende ambities
zijn hierin opgenomen:

Friese overheden kunnen het verschil
maken richting het bedrijfsleven en hebben
individueel een eigen tempo op het gebied
van het ontwikkelen van circulair inkopen.
Om deze reden is samenwerken en van
elkaar leren essentieel. De grote
gezamenlijke uitdaging is om te zorgen voor
een circulaire inkoopvraag die aansluit bij
het circulaire aanbod van onze Friese
bedrijven en de bedrijven uitdaagt om
nieuwe circulaire stappen te zetten. 

3.3 circulair inkopen 
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Er zijn al veel mooie Friese voorbeelden
zoals het circulair gebouwde Swettehûs,
maar ook de gemeente De Fryske Marren
die als launching customer circulaire
afvalcontainers van DBI Container Services
heeft ingekocht en de bouw van de
Weidumerhoutbrug door gemeente
Súdwest-Fryslân zijn mooie vormen van
ketensamenwerking. 

En de provincie en gemeente Leeuwarden
die een pilot met ons lid PMF Stalen Masten
zijn aangegaan om refurbished lantaarn-
palen toe te passen als pilot in een aantal
wegenprojecten is een mooi voorbeeld van
het launching customer-schap.

Veel Friese gemeenten zetten circulaire
inkoopstappen en door te leren van elkaar
kunnen we een versnelling aanbrengen. Om
het in Friesland samen krachtig te kunnen
vervolgen, zijn een aantal aandachtspunten
benoemd. 

Capaciteit 
Circulair inkopen door Friese overheden
grijpt diep in op de organisatie bij
overheden. Inkoop vindt inalle geledingen in
de organisatie plaats. Per gemeente/
overheid een Plan van Aanpak opstellen
over de wijze om het op te pakken en in te
bedden in de organisatie is essentieel. Dat
vraagt ook om commitment vanuit het
management en het bestuur om dit in hun
plannen te betrekken en hier tijd en
middelen voor beschikbaar te stellen

https://circulairfriesland.frl/circulair-inkopen/#:~:text=Op%20initiatief%20van%20Circulair%20Friesland,regio%20van%20Europa%20in%202025.


Leren Circulair Inkopen
Wat betekent dat: circulair inkopen en hoe
doe je dat als overheid? Wat levert het op
en wat kan je leren van andere gemeenten.
Om de Friese overheden te helpen circulair
inkopen in de praktijk te brengen is de
Fryske Circulaire Inkoop Academie
ontwikkeld. De Fryske Circulaire Inkoop
Academie (FCIA) neemt de deelnemers mee
in de verschillende stappen van circulair
inkopen op basis van een eigen
inkooptraject, waar tijdens de
bijeenkomsten aan gewerkt wordt. 

Daarnaast worden ervaringen en
inkooptrajecten gedeeld en ontstaat een
community van circulaire inkoopexperts,
ontwerpers en projectleiders. Ook niet
onbelangrijk: door als gemeenten circulair
in te kopen, krijgen innovatieve
ondernemers in de regio een kans om te
groeien en te ontwikkelen. 

De FCIA wordt jaarlijks in het najaar
georganiseerd. Als je geïnteresseerd bent
om deel te nemen, kun je contact opnemen
met de Provincie of vereniging Circulair
Friesland.

Monitoring
Het monitoringsmodel dat nu wordt
ontwikkeld voor circulair inkopen is voor de
Friese overheden van groot belang. Om te
kunnen meten hoeveel procent zij circulair
inkopen en om verantwoording af kunnen
leggen. Ook maakt een monitor onderlinge
vergelijkingen mogelijk en wekt het
enthousiasme op om door te ontwikkelen
op behaalde resultaten In 2023 gaan we de
monitoringstool actief onder de aandacht
brengen.
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jantie.vanderlaan@
circulairfriesland.frl

vragen? 



Een projectenoverzicht van projecten van VCF, van haar leden
en van de regio. 

h4. projecten
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frontsh1p

Groot Europees project. Budget wordt ingezet
voor: ontwikkelen van aantal circulaire
waardeketens, o.a. kunststoffen en het maken van
stakeholder analyses, programma opzetten UN
RCE, matchmaking bedrijven, kennisdeling.

Looptijd: Juni 2021 toegekend. Start eind 2021. 
Duurt 4 jaar. 

Betrokken partijen: Provincie, SPARK, Vereniging
Circulair Friesland. Aanhaken andere leden volgt
tijdens uitvoering project.

uitvoerinsprogramma fryslân
woont circulair

Doelstelling is opschalen van circulair bouwen in
de regio met de focus op toepassen van biobased
materialen en bijv. ook zuinig omgaan met
leidingswater. In 2021 en 2022 is een community
gebouwd door Circulair Friesland met
opdrachtgevers (gemeenten en corporaties),
bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten. Ook
de koppeling met de landbouw is gelegd. De
vervolgstap is de daadwerkelijke uitvoering op
wijkniveau in een collectief programma. 

Looptijd: start in juni 2021. Project loopt tot 2025.

Betrokken partijen: opdrachtgevers (gemeenten
en corporaties), bouwbedrijven, toeleveranciers,
architecten, landbouw,  Vereniging Circulair
Friesland.

noord nederland 
verdient circulair

Noord-Nederland telt meer dan 70.000 MKB-
bedrijven.  Programma is gericht op  stimuleren van
de circulaire economie bij MKB-bedrijven. Radicale
opschaling in de komende jaren is de doelstelling.
VCF is penvoerder van een brede coalitie met maar
liefst 15 partners die effectief willen samenwerken in
een noordelijk ecosysteem. 

Looptijd: 1 januari 2022 tot medio 2023

Betrokken partijen: o.a. NHL Stenden, Campus 
Fryslân/RUG, Rabobank, Ynbusiness, NICE, TCNN,
NICE, Vereniging Circulair Friesland. Aanhaken leden
mogelijk tijdens uitvoering.

4.1 projecten overzicht vereniging
circulair friesland
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ambitietafel duurzame mobiliteit

Veel van onze leden zijn in hun eigen organisaties al volop
aan de slag met dit thema. Tegelijk is de constatering dat
er behoefte is aan een samenhangend uitvoeringsplan
voor de regio in combinatie met een forse versnelling van
de uitvoering, vooral door onderling goed samen te
werken.

Looptijd: 2022-2025

Betrokken partijen: Antea, Arriva, provincie Fryslân, OG,
Friesland Campina, Wetterskip Fryslân, Van der Wiel,
Friesland Lease, Taxi Witteveen, NHLStenden, Omrin,
gemeente Heerenveen, gemeente Leeuwarden, Hey
Charging, Freonen Fossylfrij Fryslân, Vereniging Circulair
Friesland



spark the movement

Beweging om het Friese onderwijs te transformeren
naar het regionale leren in kader van  een circulaire
economie en een duurzame samenleving -van
basisschool tot universiteit op basis van de 17 SDG’s.
SPARK the Movement heeft de toekenning van de
Verenigde Naties ontvangen en is hiermee een officiële
RCE geworden en is zo onderdeel van een internationaal
netwerk van regio’s.

Looptijd: Van 2018 tot 2025

Betrokken partijen: ROC Friese Poort, ROC Friesland
College, Aeres, Van Hall Larenstein
NHL Stenden, Campus Fryslân, 
Provincie Fryslân, , Vereniging Circulair Friesland. 

Actieplan Circulaire
Gastvrijheidssector

 
Project is bedoeld om de ondernemers in de
gastvrijheidssector in een circulaire beweging te
krijgen op basis van een uitvoeringsplan met een
duidelijk toekomstbeeld en concreet
handelingsperspectief aan de hand van doelen en
acties en projecten.

Looptijd: 2020 tot 2024

Betrokken partijen: Provincie Fryslân, TAF,
Ynbusiness, Merk Friesland, Vereniging Circulair
Friesland.
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Ambitietafel Sluiten
Nutriëntenkringlopen

In 2022 zijn we als Circulair Friesland een Ambitietafel
gestart met een grote groep deelnemers uit de regio om
te werken aan een programmatische aanpak rond het
sluiten van minerale kringlopen.

Looptijd: 2022- 2025 (fase 1)

Betrokken partijen: Wetterskip Fryslân, Agricycling,
Mulder Agro, Kollectievenberied, BoerenNatuur,
gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest Fryslân,
Provincie Fryslân, Wetsus, CEW, Van Hall Larenstein,
Bioclear Earth, Innovatiepact Friesland & Vereniging
Circulair Friesland.

Ambitietafel Gebiedsontwikkeling
Friese Waddenkust 2100

Met deskundigen concreet en objectief in beeld brengen
van een realiseerbaar toekomstbeeld in 2100 van de
Friese Waddenkust als een groen, circulair, meegroeiend
en waterkerend kustlandschap. Vervolgens dienen de
projecten die in de periode 2022-2030 te worden
uitgevoerd als onderdeel van dat toekomstbeeld

Looptijd: start najaar 2021 

Betrokken partijen: provincie Fryslân, Wetterskip
Fryslân, Rijkswaterstaat Noord, it Fryske Gea, LTO Noord,
gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen
maar ook de Vogelbescherming, Holwerd aan Zee, de
Waddenacademie, Taskforce Deltatechnologie,
Deltaprogramma, Ministerie I&M en Universiteit Twente,
TU Delft en Wageningen University & Research   

pilot project
grondstoffen hub

Met een aantal Friese aantal gemeenten worden  de
mogelijkheid voor een grondstoffen-hub voor infra
verkend, gevolgd door een praktijkpilot.  Uitgangspunt is
dat hier kansen liggen om de toepassing van primaire
grondstoffen te reduceren

Looptijd: oktober 2022 en duurt 6 maanden

Betrokken partijen: Antea Group en o.a gemeenten
Leeuwarden, Waadhoeke, Sudwest Fryslan,
Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf, Heerenveen 

circulaire bedrijven terreinen

Een vijftal bedrijventerreinen in Fryslân werken
samen om een routekaart te ontwikkelen met als
doel de transformatie naar een circulair
bedrijventerrein. 

Looptijd: Q1 2022 loopt tot Q1 2023

Betrokken partijen: Súdwest, Leeuwarden,
Heerenveen, Smallingerland, Omrin, provincie
Fryslân, FUMO en Vereniging Circulair Friesland. 



5% Waterbesparing

Doelstelling is om in 2030 5% minder
waterverbruik door consumenten in de gemeente
Leeuwarden te hebben gerealiseerd

Looptijd: onderzoeksresultaten presenteren in
najaar 2022. Hierna volgen de uitvoeringsstappen

Betrokken partijen: Vitens, Gemeente
Leeuwarden, Watercampus (CEW) NHL Stenden,
Vereniging Circulair Friesland.

scheiden bij de bron

 Een van de doelstellingen van de circulaire economie is
om reststoffen op een zo’n hoog mogelijke plaats in een
productieproces terug te winnen. Een algemene
vuistregel hierbij luidt: Hoe minder processtappen een
materiaal moet doorlopen voor hergebruik, hoe
hoogwaardiger het materiaal in te zetten is. Bij een
goede implementatie worden zowel het milieu als de
portemonnee gespaard

Looptijd: vanaf winter 2021 doorlopend

Betrokken partijen: Initiatief samen met de
Watercampus, alle industriële VCF leden, Vereniging
Circulair Friesland

circo hub

Vanuit de Friese CIRCO-hub van Circulair Friesland
met regionale partners organiseren van jaarlijks 6-
10 CIRCO-tracks voor en met MKB-bedrijven.. Inzet
op werven deelnemers, communicatie, en
uitvoeren van de tracks. 

Looptijd: start in juli 2021 en duurt min. 4 jaar

Betrokken partijen: Provincie Fryslân, Gemeente
Leeuwarden, Rabobank, Ynbusiness, Vereniging
Circulair Friesland. Partner van Noord-Nederland
verdient Circulair. Aanhaken grote groep leden via
uitvoering. 
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Uitvoeringsprogramma Fryslân woont Circulair
Een van de sectoren waar op circulair
gebied veel te winnen valt op het gebied van
innovaties, grondstoffenverbruik en CO2-
opslag is de (woning)bouwsector. Als
Circulair Friesland ontwikkelen we een
concreet meerjarig uitvoeringsprogramma
met de ketenpartijen in de regio onder de
noemer ‘Fryslân woont Circulair’. De ambitie
is om een bouwnorm in onze regio (en
daarbuiten) te implementeren op
praktijkschaal: circulair en biobased. Voor
deze ontwikkeling is de betrokkenheid van      
alle partijen in de keten van uiterst belang:
overheden, ondernemers en onderwijs.
Binnen de vereniging is een groot deel van
deze bouwketen vertegenwoordigd.
Daarnaast werkt VCF op deze ambitie nauw
samen met landelijke organisaties, zoals
onze partner Cirkelstad en adviesbureau
Copper8.

Stimuleren van Biobased Telen en
Bouwen
Wat we in 2021 hebben opgebouwd met
een grote groep leden, hebben we in 2022
verder gebracht. Zo is de Friese
vezelhennepketen verder geholpen; een
Friese community met ketenpartijen.
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Van businesscase uitwerken in 2021, is als
vervolg in begin 2022 het Biobased
Isolatiepact gelanceerd. Meer dan 40
organisaties nemen deel aan dit pact. Het
doel hiervan? Het stimuleren van het telen
van biobased gewassen door boeren die
worden verwerkt en toegepast in
nieuwbouw- en renovatieprojecten in
Fryslân. Uitstekende voorbeelden van deze
producten zijn vezelhennep, lisdodde en vlas. 

Natuurlijk vroeg het Isolatiepact om
vervolgactie. Daarom was een logisch
vervolg het event op 31 mei: Biobased –
Intentie wordt Werkelijkheid. Vooraf werden
de ondertekenaars uitgedaagd om de vraag
naar deze producten te stimuleren door het
zelf toe te gaan passen. Alle ondertekenaars
van het Biobased Isolatiepact zijn gevraagd
om hun biobased projecten in te dienen. Op
een grote kaart van Fryslân waren de
diverse teelten en meer dan 35 projecten te
zien: allemaal bouwprojecten waarbij
biobased de nieuwe standaard is.

4.2 projecten vcf



Natuurlijk vroeg het Isolatiepact om vervolgactie. Daarom was een logisch vervolg het event op
31 mei: Biobased – Intentie wordt Werkelijkheid. Vooraf werden de ondertekenaars uitgedaagd
om de vraag naar deze producten te stimuleren door het zelf toe te gaan passen. Alle
ondertekenaars van het Biobased Isolatiepact zijn gevraagd om hun biobased projecten in te
dienen. Op een grote kaart van Fryslân waren de diverse teelten en meer dan 35 projecten te
zien: allemaal bouwprojecten waarbij biobased de nieuwe standaard is.
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In november zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, opnieuw in samenwerking met de Freonen,
gemeente Leeuwarden en De Uitkijkers. Op 15 november lag de focus op nieuwe circulaire
ontwerpen van nieuwbouwwijken in gemeente Leeuwarden, waarbij nauw samengewerkt is met
de studenten van Friese onderwijsinstellingen. Op 22 november werkten boeren en bouwers
samen in het Biosintrum aan het opschalen van teelten als lisdodde en vezelhennep als nieuw
perspectief voor het boerenbedrijf. Conclusie is dat beide groepen meer willen samenwerken in
de regio om de landbouw en de bouw toekomstbestendig te maken.

De Friese Ontwerpaanpak
De ambitieuze architectenbureaus die lid zijn van VCF hebben in 2022 besloten om de
samenwerking met elkaar te versterken. Doel is meer snelheid en meer impact maken op de
circulaire transitie. Samen werken zij aan een Friese Ontwerpaanpak, waarbij de bureaus nauw
samenwerken met het onderwijs, zoals NHL Stenden. Zij wisselen kennis uit en gaan gezamenlijk
aan de slag om deze nieuwe aanpak toe te passen in bouwprojecten. Deelnemers zijn: TWA
Architecten, Achterbosch Architecten, Alynia Architecten, GEAR, INBO, Wind Architecten en
Adviseurs, Made by Phi en Zantman Architecten. 

Uitvoeringsprogramma Fryslân Woont Circulair
Om de ontwikkeling van circulair en biobased bouwen te stimuleren legt VCF de focus op de
opdrachtgevers. ‘Een betere wereld begint met een betere vraag’. De eerste stap in 2021 en 2022
was het vormen van een community en het opstellen van een aantal convenanten. De periode
2023-2025 betreft de uitvoering. We ondersteunen gemeenten, woningcorporaties en andere
opdrachtgevers met het opstellen van een circulaire uitvraag aan de markt voor woonwijken
(herontwikkeling, verduurzaming en nieuwbouw). Uitgangspunt is dat de opdrachtgevers
tenminste één wijk inbrengen in het uitvoeringsprogramma in de periode 2022-2025. De boeren,
verwerkers en bouwbedrijven zijn namelijk bereid de stap te maken, als de vraag meer circulair en
biobased is. In 2023 starten we daarom met de uitvoering van het overkoepelend programma
Fryslân Woont Circulair, waarin we specifiek ondersteuning geven aan de circulaire uitvraag van
opdrachtgevers: woningcorporaties en gemeenten. Ook zetten we in op de ketenpartijen zoals
bouwbedrijven, architecten, toeleveranciers en agrariërs.

De maatschappij wordt geconfronteerd met opgaven van adaptatie aan ontwikkelingen als
klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Dit vraagt een omschakeling naar een andere wijze van
produceren en consumeren op het gebied van energie, landbouw, bouw en mobiliteit (zie o.a.
Klimaatakkoord). Er is tegelijk een zeer grote vraag naar woningen. Een mogelijkheid om tegelijk bij te
dragen aan mitigatie van broeikasgassen en te voorzien in de bouwopgave is Biobased Bouwen.

Biobased Bouwen: met modulaire industriële productie van gebouwen /woningen/infra met hout en
ander biobased bouwmaterialen sneller, lichter en flexibeler bouwen met materiaal uit eigen regio. De
toepassing van biobased materialen in de bouwen voorziet in opslag van CO2 door land- en bosbouw. 
De industriële productie vermindert tegelijk de uitstoot van CO2 en stikstof.

nick.boersma@
circulairfriesland.frl

vragen? Om deze ontwikkeling te versnellen neemt VCF deel
aan een groeifondsaanvraag met diverse Noord-
Nederlandse organisaties om een volgende
schaalsprong te kunnen maken. Over het succes van
de aanvraag valt in 2023 duidelijkheid te geven. Het
opstellen van de aanvraag heeft ertoe geleid dat vele
(Friese) partners elkaar hebben gevonden in een
gedeelde ambitie om biobased bouwen verder te
ontwikkelen in de regio.
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Studenten dragen bij: Cattail for Climate Action
Dit SPARK-project maakt deel uit van het landelijke Circular Skills traject. Hierin wordt onderzocht
hoe circulaire vaardigheden in de regio ontwikkeld kunnen worden. SPARK focust daarbij op de
lisdodde-waardeketen. Lisdodde is een veelbelovend gewas dat voor vele doeleinden kan worden
gebruikt - van textiel tot isolatiemateriaal, van koekjes tot vezelplaat. Bovendien houdt lisdodde
van natte voeten en dit komt mooi van pas in veenweidegebieden. Het grondwaterpeil moet hier
namelijk zo snel mogelijk omhoog, omdat nu, door het kunstmatig laag houden van het waterpeil,
de bodem oxideert en er bizar veel CO2 vrijkomt. Boeren wachten echter op afnemers van
lisdodde en afnemers wachten op aanbod. 

Studenten van de MEEM (TU Twente, Leeuwarden), van de Master Sustainable Entrepreneurship
(Campus Fryslan), van de minor Supply Chain Management van Van Hall Larenstein en leerlingen
van verschillende technasia in Groningen, Drenthe en Friesland leren met stakeholders mee.
Studenten van Friese Poort en Friesland College sluiten ook aan. Het Biosintrum vraagt zich
daarbij af: hoe sluiten we een circulaire waardeketen, waarbij lisdodde niet alleen financieel winst
oplevert, maar ecologisch en in sociaal opzicht? 



Circulaire Bedrijventerreinen
Samen met vier gemeenten, de provincie
Fryslân en Omrin ontwikkelen we een
Routekaart voor vijf Friese
bedrijventerreinen om hiermee de circulaire
ambitie te bepalen en de eerste stappen
daarin te maken; de vijf bedrijventerreinen
dienen als voorbeeld voor andere
bedrijventerreinen in Friesland. De
bedrijventerreinen zijn Haskerveen in
Heerenveen, de Zwette in Leeuwarden, de
Hemmen in Sneek, Ecopark de Wierde in
Heerenveen en de Haven in Drachten. 
We willen dat er na dit project ook andere
bedrijventerreinen stappen gaan maken om
meer circulair te worden. 

We hebben de huidige situatie o.b.v. de
zeven pijlers van de circulaire economie in
beeld gebracht. Het gaat daarbij o.a. ook
om de grondstofstromen. Via workshops op
de bedrijventerreinen gaan we in gesprek
met de ondernemers om te zien waar men
zelf of samen met andere bedrijven al mee
bezig is en welke stappen men wil gaan
zetten. Zo wordt er toegewerkt naar een
visie per bedrijventerrein dat resulteert in
een routekaart op weg naar een circulair
bedrijventerrein. 

Als eindresultaat komt er ook een algemene
Routekaart Circulaire Bedrijventerreinen
Fryslân, met benodigde stappen,
maatregelen, projecten en
financieringsstrategie die nodig is om
circulair te worden. Deze routekaart komt
na afloop van het project beschikbaar voor
alle Friese bedrijventerreinen die circulair
willen worden.
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We inventariseren ook welke oplossingen
voor de circulaire uitdagingen op
bedrijventerreinen al in Friesland (en
daarbuiten) worden toegepast. Dit voor elk
van de zeven pijlers, maar ook t.a.v.
financiering, organisatie en capaciteit. 

Samen met gemeenten, provincie, bedrijven
en bedrijventerreinorganisaties en andere
stakeholders zetten we zo de eerste
gestructureerde stappen op weg naar
circulaire bedrijventerreinen.

Meer weten over Circulaire
Bedrijventerreinen? Klik dan hier. 

jantie.vanderlaan@
circulairfriesland.frl

vragen? 

https://circulairfriesland.frl/circulaire-bedrijventerreinen/


Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector
De samenwerkingspartners van het
Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector,
zijnde Vereniging Circulair Friesland,
Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en
provincie Fryslân, werken nauw samen om
de gastvrijheidssector in een circulaire
beweging te krijgen. Het actieplan is een
uitvoeringsplan met een duidelijk
toekomstbeeld en een concreet
handelingsperspectief aan de hand van
doelen en acties en projecten. Op drie
niveaus: bezoeker, bedrijf en bestemming,
werken we consistent toe naar circulair
verblijf, vervoer en vermaak in Fryslân. In
2022 is de stevige aanzet van 2021
doorgezet. In 2023 willen we dit
bestendigen.       

Verbreding bereik richting bezoekers
Afgelopen jaren is door intensief
samenwerken de circulaire beweging vooral
bij ondernemers en overheden op gang
gebracht. In september 2022
ondertekenden Merk Fryslân en Circulair
Friesland, een partnerschapsovereenkomst.
Dit is weer een extra stap om de ingezette
koers vanuit het Actieplan om van Fryslân
de meest circulaire en gastvrije bestemming
van Europa te maken. Samenwerken in de
volle breedte is nodig om bezoekers,
bedrijven en bestemmingen op de circulaire
route te krijgen. Met Merk Fryslân komt de
bezoeker sterker aan boord. 

Checklist groene ondernemer                          
Om gasten te verleiden tot duurzame
keuzes werd ook de eerste opzet van de
checklist groene ondernemer
doorontwikkeld en kan de gast van Visit
Wadden selecteren op ‘Ik kies voor
duurzaam’. Het is uniek in Nederland dat
een groene keuze zichtbaar wordt in het
reguliere aanbod. Merk Fryslân lanceert
speciale pagina’s ‘duurzaam reizen’ op Visit
Wadden en Visit Friesland met tips en
suggesties voor bezoekers hoe te reizen
met een lagere footprint. 
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Speciaal voor het thema waterrecreatie zijn 2
speciale grien-blauwe routes – ontwikkeld
om de watersporter te verleiden tot een
duurzame vaarroute in Friesland. Deze zijn
tegelijk met een speciale duurzame
watersportpagina gelanceerd. 

Integreren in opgaves
Circulaire Economie is geen opgave op zich.
Daarom is continu de ambitie het circulair
denken en handelen in te brengen en in te
bedden in bestaande opgaves. Zoals bij
mobiliteit het belang agenderen van
laadpunten bij natuur- en recreatieterreinen.
Zoals bij biodiversiteit de kans en belang
agenderen van natuur inclusieve
recreatieterreinen.   
   
Via de opgave Vitale Logiesaccommodaties
ondersteunen we gemeenten om duurzaam
en circulair in te bedden in hun Vitale Logies
uitvoeringsprogramma’s. Dit sluit weer direct
aan bij de Recreatie Expert Teams (RET
teams) die vanuit het programma Vitale
Logies naar ondernemers gaan om hun te
ondersteunen in ontwikkeling van hun
bedrijf. Aan het RET team wordt bij voorkeur
een circulaire expert toegevoegd. In ieder
geval krijgen alle experts een workshop
circulaire economie en checklist circulaire
economie (gebaseerd op de 7 Pijlers) in vitale
logiesaccommodaties. Om meer inzicht te
krijgen in het grondstofverbruik van de
gastvrijheidssector is een eerste verkenning
uitgevoerd specifiek in Friesland. Dit eerste
globale inzicht gaf duidelijk aan dat er weinig
gescheiden afvalinzameling plaats vindt. Dit
vormde de opmaat voor de start van een
‘afvalonderzoek’ met als doel het in kaart
brengen van de marktpartijen die in de
afvalsector actief zijn, welke lokale en
landelijke belemmeringen zorgen voor
stagnatie bij de toeristisch-recreatieve
ondernemers en welke oplossingsrichtingen
er beschikbaar of eenvoudig te ontwikkelen
zijn. Samen met Zeeland verkennen we of we
het ontwikkelen van een duurzame
bestemming naar de toekomst toe kunnen
laten landen in een gezamenlijke Europese
aanvraag.

https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/duurzaam-reizen
https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/ondernemers/duurzaam-ondernemen


hanneke.schmeink@
circulairfriesland.frl

vragen? 

Bedrijven activeren
Veel bedrijven zijn in de actiestand
gekregen via trainingen, webinars,
workshops en één op één gespreken. Zo
werden in de editie 2021-2022 onder andere
in het Koploperproject tien deelnemers
variërend van schouwburg tot museum en
zeilschool tot hotel intensief begeleid om
toekomstbestendig te ondernemen in de
gastvrijheidssector. Op het goed bezochte
Koplopersymposium deelden de koplopers
hun ervaringen en enthousiasme met een
breder publiek. Door het begeleidingstraject
Green Key Blauwe Vlag heeft Friesland in
2022 weer acht nieuwe zichtbaar groene en
duurzame bedrijven erbij met dit
duurzaamheidslabel van de
Gastvrijheidssector. 

Om zo goed mogelijk de ondernemers te
faciliteren en inspireren op de circulaire
ontdekkingsreis is de Circulaire
Gastvrijheidsroute  samengesteld. Een
digitale roadmap met praktische info,
kennis en leuke voorbeelden die
ondernemers meeneemt in de wereld van
de circulaire economie.

50 Friese bedrijven zetten stappen naar
circulaire vrijetijdssector!
In oktober 2022 is een 50-tal enthousiaste
ondernemers uit de Friese vrijetijdssector
aan de slag gegaan met het verduurzamen
van hun bedrijf. 

35

Metingen en scans, door trainers aangereikte
kennis en vooral inspiratie van collega’s
stimuleren ondernemers om concrete
stappen te zetten in hun bedrijf. 

De samen-werkingspartners van het
Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector
bieden ook dit najaar weer ondernemers de
mogelijkheid om in een 4-tal projecten een
verdieping-sslag te maken op het gebied van
duurzaam en circulair ondernemen: het
begeleidings-traject Green Key/Blauwe Vlag,
de Food Waste Challenge, het
Koploperproject en de mini-leergang ‘Groen
Communiceren’. 

Externe communicatie
Het Groen Communiceren traject is een
vervolg op voorgaande projecten en bestaat
uit een online mini-leergang. Het blijkt
namelijk dat veel bedrijven prachtige
duurzame en circulaire initiatieven
toepassen, maar daar nauwelijks of niet over
communiceren. Terwijl de gast dit wel graag
wil weten en ook steeds vaker in zijn
keuzeproces meeneemt. In samenwerking
met Zaak van Interactie werkt de
ondernemer aan de communicatieve
vaardigheden, zodat de ondernemer de
boodschap aantrekkelijk en begrijpelijk kan
overbrengen. 

Hester Haags, Hotel de Walvisvaarder: “We
hebben vorig jaar meegedaan aan het
Koploploper project. Daar hebben we veel
geleerd en is echt topic in ons bedrijf. We
vinden het alleen best lastig hoe we onze
gasten er goed over kunnen vertellen. Dus
dit kwam als geroepen.” 

http://www.circulairgastvrij.frl/
https://circulairfriesland.frl/50-friese-bedrijven-zetten-stappen-naar-circulaire-vrijetijdssector/


Water: 5% reductie in verbruik drink-
waterverbruik in 2030 door particulieren

Ambitie drinkwaterreductie               
Vitens streeft, mede in het kader van
klimaatadaptatie, naar een reductie van het
watergebruik. Lid van Circulair Friesland, de
gemeente Leeuwarden, steunt Vitens in
deze ambitie en wil met gerichte
maatregelen het drinkwaterverbruik
reduceren: 5% reductie van het
drinkwaterverbruik door particulieren in
2030 ten opzichte van het peiljaar 2019.
Deze ambitie sluit aan bij het
duurzaamheidsbeleid en positie van de
gemeente: City of Water Technology. De
vraag is nu met welke maatregelen Vitens
en de gemeente effectief kunnen bijdragen
aan het realiseren van het beoogde doel. 

Gemeente Leeuwarden en Vitens hebben
Vereniging Circulair Fryslân en CEW
gevraagd om via onderzoek meer zicht te
krijgen op effectieve maatregelen om
reductie van het watergebruik te
stimuleren. Het onderzoek is in
samenwerking met VCF opgezet en
uitgevoerd.       
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Hoe varieert drinkwatergebruik op
huishoudniveau in verschillende
straten/wijken in Leeuwarden en hoe kan
deze variatie worden verklaard: wat zijn
de verklarende factoren (determinanten)
voor het verschil in drinkwatergebruik? 
Welke maatregelen (zowel techniek als
maatregelen voor gedragsbeïnvloeding)
zijn kansrijk voor drinkwaterreductie in
concrete situaties in huishoudens en
wijken in Leeuwarden? 

Onderzoeksopzet      
Om zicht te krijgen op hoe (via gerichte
maatregelen) de gemeente Leeuwarden in
samenwerking met Vitens bewoners kan
activeren om via gedrag en/of technologie
minder drinkwater te gebruiken, moet inzicht
worden gekregen in wat bewoners nu al
doen of laten, en wat hun al dan niet
motiveert om het waterverbruik te
reduceren. 
De kennisvragen daarbij zijn: 

1.

2.

Door deze vragen te beantwoorden komen
we erachter welke factoren het meest
belangrijk zijn voor het gebruik van meer of
minder drinkwater door huishoudens in
Leeuwarden. Vervolgens kan met deze
informatie bepaald worden welke andere
maatregelen (bijvoorbeeld communicatie en
subsidies) effectief lijken om in concrete
situaties, zoals bij bepaalde doelgroepen of
wijken, bewoners te stimuleren gedrag te
veranderen en/of technologie in te zetten om
het watergebruik te verminderen.

In de zomer 2022 is dit onderzoek afgerond
en is het rapport aan de Gemeente
Leeuwarden en Vitens aangeboden.
Vervolgacties voortkomend uit de
aanbevelingen zullen de komende periode
worden besproken tussen VCF/ CEW, Vitens
en Gemeente Leeuwarden. 

lank.vaessen@
circulairfriesland.frl

vragen? 



Ambitietafel Sluiten Nutriënten Kringlopen 

Aanleiding
In 2050 wil en moet Nederland voor haar
grondstoffen volledig circulair zijn. Dit
omdat grondstoffen schaarser worden en
de productie ervan schadelijke effecten met
zich meebrengen. Denk daarbij aan
klimaatverandering door de CO2 uitstoot
voor productie en logistiek.
Tegelijkertijd zien we in het landbouw-
voedselsysteem nog een groot lek:
(micro)nutriënten keren niet of nauwelijks
terug naar het voedselsysteem! Op dit
moment wordt het ontstane tekort aan
nutriënten in de grond aangevuld met
kunstmest en dierlijke mest. Daarmee wordt
er niet optimaal gebruik gemaakt van de
lokaal beschikbare grondstoffen. Twee
voorbeelden voor deze noodzaak zijn de
micronutriënten zink en selenium. Zink is
over 20 jaar niet meer te winnen uit de
mijnen en vraagt om een andere bron.
Selenium hoort in ons voedselsysteem thuis
en wordt niet meegegeven met kunstmest.

Programma Sluiten
Nutriëntenkringlopen
Het programma is ontstaan aan de
Ambitietafel Sluiten Nutriëntenkringlopen.
Het gezelschap aan deze tafel bestaat uit
Wetterskip, Agricycling, Mulder Agro,
Kollectievenberied, BoerenNatuur,
gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest
Fryslân, Provincie Fryslân, Wetsus, CEW, Van
Hall Larenstein, Bioclear Earth,
Innovatiepact Friesland & Vereniging
Circulair Friesland. Zij hebben gezamenlijk
het thema verkend en dit naar een
programma-opdracht vertaald.

Mede vanuit de drijfveer van agrariërs om
een toekomstbestendige positie in het
voedselsysteem te verwerven, wordt er door
een groep Friese koplopers reeds gewerkt
aan het sluiten van deze kringlopen:

Bermmaaisel en GFT en reststromen uit de
voedingsmiddelenindustrie. Die kringloop-
ambities loopt tegen een aantal knelpunten
aan die opgepakt dienen te worden. En om
de kringloop volledig te sluiten moet
uiteindelijk ook onze poep en plas (humane
excreta) weer terug naar de grond. Op dat
terrein zijn de eerste stappen gezet, maar
ook daar loopt men tegen drempels aan. Met
het programma ‘Sluiten
Nutriëntenkringlopen' worden de
gezamenlijke knelpunten geadresseerd om
de kringloop van humane excreta sneller tot
ontwikkeling en realiteit te brengen.

Friesland neemt het voortouw
In de Friese regio pakken we met elkaar de
handschoen op en nemen het voortouw om
nutriëntenkringlopen te sluiten. Dan doen wij
door als beoogd Europese proeftuin de
transitie te versnellen in de vorm van pilots,
aanpassen van regelgeving en samenwerking
met de landbouw.

Om de opgave tot het sluiten van de
nutriëntenkringlopen goed aan te kunnen
vliegen, is een integrale en programmatische
aanpak nodig. Daarmee wordt de verworven
kennis en ervaringen uit de reeds
operationeel zijnde projecten rondom
Bermmaaisel en GFT/reststromen uit de
voedingsmiddelenindustrie geborgd in de
aanpak van de kringloop ‘Humane excreta‘
en kan gestructureerd worden gewerkt aan
het daadwerkelijk sluiten van alle drie de
stromen.

sven.jurgens@
circulairfriesland.frl

vragen? 

lank.vaessen@
circulairfriesland.frl
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Scheiden aan de Bron mogelijk maken met water
Circulaire Economie in de maak- en voedingsmiddelenindustrie
In een circulaire economie gebruiken we materialen enkel nog, in plaats van ze te verbruiken en
afdanken. Na gebruik winnen we de materialen of reststoffen terug uit reststromen met hun
oorspronkelijke waarde, dit beogen we voor alle product ingrediënten die ingezet worden. 

Op dit moment richten de VCF en de Watercampus zich op de Friese maak-/
voedingsmiddelenindustrie en technologieontwikkelaars, om zich sterk te maken reststoffen op
een zo’n hoog mogelijke plaats in het productieproces terug te winnen en te hergebruiken.
Gesprekken met de industrie hebben het afgelopen jaar heel veel inzichten opgeleverd die de
komende periode ingezet zullen worden. Zo willen we effectief veranderingen in het proces-
denken tot stand gaan brengen. Het doel is om productieprocessen duurzamer in te richten.      
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lank.vaessen@
circulairfriesland.frl
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harm.beerda@gmail.com

vragen?vragen?  

Ambitietafel
Gebiedsontwikkeling
Friese Waddenkust 2100       
Op 19 januari 2022 heeft Vereniging
Circulair Friesland een brede startsessie
georganiseerd in het kader van de nieuwe
Ambitietafel Gebiedsontwikkeling Friese
Waddenkust 2100. Doel van de startsessie
was om een realiseerbaar toekomstbeeld in
2100 van de Friese Waddenkust concreet en
objectief in beeld te brengen als een groen,
duurzaam, meegroeiend en waterkerend
kustlandschap. Vervolgens dienen de
projecten, die worden uitgevoerd in de
periode 2022 – 2030, te passen in het
toekomstbeeld. 

Aanleiding voor de vereniging om de
Ambitietafel te initiëren zijn de grote
circulaire kansen die zich in Fryslân, zeker
langs de Waddenkust, voordoen. Dat gaat
om reductie van de toepassing van primaire
grondstoffen en reductie van de CO2-
emissie in het kader van waterbouw en
waterveiligheid. Dit in goede samenhang
met landbouw en natuurontwikkeling.      

Harm Beerda is de trekker van dit proces
namens de vereniging, in de rol van
Ambassadeur Circulair Friesland. Harm
Beerda is voormalig CEO van Koninklijke
Oosterhof Holman en waterbouwkundig
ingenieur. 
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Tweede sessie Ambitietafel 
Om invulling te geven aan de concrete
vervolgstappen, is op 25 oktober 2022 een
tweede werksessie georganiseerd. In het
programma is een essentieel onderscheid
gemaakt tussen de lange- en korte termijn.
Waar het bij de lange termijn over
vergezichten gaat, gaat de korte termijn over
actuele ontwikkelingen rondom de Friese
Waddenkust zoals de dijkversterking
Koehool-Lauwersmeer. 

De drie bestuurlijke organisaties (Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân en
Rijkswaterstaat) hebben hun circulaire
ambities uitgesproken. Daarop hebben
stakeholders uit landbouw, natuur,
wetenschap, gemeenten en de
buurprovincie (Project VLOED in Groningen)
gereageerd en advies gegeven ten aanzien
van de vervolgstappen. 

Voor en na de brede sessies is er door Harm
Beerda intensief gesproken over de
circulaire ambities met betrokken partijen,
bilateraal en in kleine groepen. Dit zal hij
ook in 2023 blijven doen namens de
vereniging.      

Deelnemers aan de Ambitietafel zijn leden
van de vereniging en niet-leden: provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat
Noord, it Fryske Gea, LTO Noord, gemeenten
Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen
maar ook de Vogelbescherming, Holwerd
aan Zee, de Waddenacademie, Taskforce
Deltatechnologie, Deltaprogramma,
Ministerie I&M en Universiteit Twente, TU
Delft en Wageningen University & Research.



In 2022 is hard gewerkt door een stevige
groep leden om tot een duurzaam
mobiliteitsplan voor Fryslân te komen. In de
vorm van een ambitietafel hebben leden
projecten ontwikkeld met elkaar en deze
samengevoegd in een uitvoeringsplan. Dit
plan bestaat uit bijna 10 projecten
waardoor integraal aan oplossingen wordt
gewerkt in de regio. Dat is niet alleen uniek,
maar ook enorm van belang: mobiliteit is
binnen een organisatie vaak een van de
grootste bronnen van CO2-uitstoot. De
projecten variëren van het ontwikkelen van
nieuwe waterstoftankstations, tot het
oplossen van laadbehoefte en het
ontwikkelen van nieuwe mobiliteits-
concepten en -hubs. Er is veel aandacht
voor deelmobiliteit en het aansluiten van
de diverse mobiliteitsvormen met elkaar.
Ook is onderzoek nodig om in te spelen op
de mix van nieuwe brandstoffen.
 
De provincie biedt ruimte voor dergelijke
projecten in het nieuwe Regionaal
Mobiliteitsplan (opgeleverd in 2022), waarin
circulair en mobiliteit hand-in-hand gaan.
Het doel is dan ook om dit gemeen-
schappelijk uitvoeringsprogramma te
presenteren voor de provinciale ver-
kiezingen in 2023, tijdens het Circulair
Café/Winterborrel op 18 januari. nick.boersma@

circulairfriesland.frl

vragen? 

Ambitietafel Duurzame Mobiliteit Fryslân
Voor dit programma werkt VCF nauw
samen met de Freonen fan Fossylfrij
Fryslân en lid Antea Group. Leden zijn van
harte welkom om aan te haken bij deze
groep en mee te doen aan dit ambitieuze
programma!    

De deelnemende organisaties en
bedrijven: OG Clean Fuels, Arriva,
Witteveen, Friesland Lease, 
Antea Group, Van der Wiel, NHL Stenden
Hogeschool, Hey! Charging, Omrin,
Friesland Campina, Gemeente Leeuwarden
Gemeente Heerenveen Wetterskip Fryslân
Provincie Fryslân en de Freonen fan
Fossylfrij Fryslân. 
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In Fryslân wordt al langere tijd
samengewerkt aan de transitie naar een
circulaire economie. Dit gebeurt ook in
samenwerking met andere Europese regio’s.
Onlangs is vanuit de Poolse regio Łódźkie
een nieuw Europees project gestart met de
naam FRONTSH1P. Dit project is
gefinancierd door de Green Deal van de
Europese Unie en richt zich op regionale
circulaire economie. Fryslân wordt in dit
project gezien als voorbeeldregio.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “FRONTSH1P
is een project dat een uitmuntende
waardering van Europa heeft gekregen. Het
is voor mij een eer dat Fryslân hier ook bij
betrokken is geraakt. We wisselen ideeën en
ervaringen uit en werken samen verder aan
een leefbare toekomst.”

Bart Volkers, projectmanager van de
Vereniging Circulair Fryslân (VCF): ”Onze rol
in dit prestigieuze project laat zien dat we
Europees koploper zijn op het gebied van
circulaire economie. Vanzelfsprekend helpen
we daarom ook andere regio’s en kijken we
hoe we onze bedrijven en kennisinstellingen
kunnen verbinden.”

bart.volkers@
circulairfriesland.frl

vragen? 

Frontsh1p Over Frontsh1p
Frontsh1p is opgezet door de regio Łódźkie
in Polen. Het doel van het project is om de
transitie naar een circulaire economie te
versnellen door uit heel Europa
verschillende technologische en sociale
innovaties aan te dragen. In totaal doen 34
partners mee in het project. Dit zijn
bedrijven, universiteiten, niet-
overheidsorganisaties en regionale
overheden. 

De provincie Fryslân en de Vereniging
Circulair Friesland (VCF) nemen ook deel
aan het project. Fryslân is gevraagd om
mee te doen als koploper in de wereldwijde
circulaire economie. Fryslân wordt gezien
als een gids voor Łódźkie en andere
Europese regio’s en begeleidt hen bij de
ontwikkeling van een circulaire economie.
Een mooie erkenning van onze positie in
Europa. 

Europees budget voor Fryslân
De provincie Fryslân en VCF hebben
financiële ondersteuning van de Europese
Commissie voor dit project ontvangen.
Naast een rol als coach voor andere regio’s
gaat Fryslân samen met de VCF circulaire
bedrijven in de kunststofketen en
vergelijkbare sectoren helpen. Dit betreft
onder andere de ontwikkeling van
onderwijs- en trainingsprogramma’s en de
organisatie van een internationaal congres.
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4.3 Projecten overzicht van onze leden
Een greep uit alle circulaire ontwikkelingen
Veel van onze leden nemen het initiatief om circulaire projecten te starten en
uit te voeren. We noemen hier een aantal aansprekende en actuele
voorbeeldprojecten. 

better wetter bgdd

give a shit

Programma rond de veenweidegebieden. Denk
aan waterbeheer, natte teelten, biodiversiteit

Betrokken partijen:  Gemeente Dantumadiel
Nordwin/Aeres, Provincie Fryslan, Van Hall
Larenstein, Wetterskip Fryslan, It Fryske Gea
FMF, Staatsbosbeheer

Het creëren van bewustwording rond een
circulaire keten waarin waardevolle
(micro)nutriënten in poep en plas maximaal
worden hergebruikt voor een voedselrijke bodem.

Betrokken partijen: Symphony of Soils, Mulder
Agro, Wetterskip Fryslan, 

Lisdodde teelt en gebruik isolatiemateriaal

Betrokken partijen: Bouwgroep Dijkstra Draisma

pha programma

Programma om de keten van bioplastic PHA op te
zetten. Lijnen rond productie, verwerking,
eindmarkten en end-of-life

Betrokken partijen: Paques, Ecoras
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CICE Innovatieprojecten

Innovatieprojecten rond de ontwikkeling van
nieuwe recycletechnieken voor circulaire plastics,
onderzoek naar nieuwe (bio)polymeren en nieuwe
productietechnieken

Betrokken partijen: Paques Biomaterials,
Lankhorst Engineered Products, NHL Stenden,
RUG

Upcycling rubberafval voor
circulaire speelvloeren

Samen met andere partijen werkt Donker aan
technologie en business case om gevulkaniseerd
rubber van end-of-life speeltuintegels terug te
winnen. Het uiteindelijke doel is een geheel
circulaire oplossing
voor rubberondergronden waar geen granulaat
(uit gebruikte autobanden) meer aan te pas komt.

Betrokken partijen: Donker groep
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pilots circulair terreinbeheer

Onderzoek naar effecten op bodem en
procesvoering van verschillende manieren om
groenstromen te verwerken (compostering,
bokashi)

Betrokken partijen:  Agriton, gemeenten
Leeuwarden, Sudwest Fryslân, Schiermonnikoog,
Noordoost Fryslân

vismigratierivier

De Vismigratierivier bij Kornwerderzand wordt een
wereldwijd unieke doorgang voor vissen, dwars
door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de
Vismigratierivier wordt niet alleen de lage visstand
in de Waddenzee en IJsselmeer verbeterd, maar
het project geeft tegelijkertijd een impuls aan de
regionale economie

Looptijd: 2020 tot 2023

Betrokken partijen: It Fryske Gea, provincie
Fryslân en de Waddenvereniging en het Rijk

greenwise
circular plastics

Opbouwen van een Noord-Nederlands
ecosysteem rond circulaire plastics. 

Betrokken partijen:  Ecoras, NHL Stenden,
Omrin, NHL Stenden, Pyrasied, Lankhorst,
Bluecycle, Uppact, Paques Biomaterials, Ecoras,
Nedcam, Soprema, RUG

biobeton

Ontwikkeling van een constructie-element op basis
van micro-organismen en plantaardige vezels. Kan
als vervanger dienen van niet constructief beton 

Betrokken partijen: Bioclear Earth e.a.



mulder agro

Meerjarige bokashi proef

Looptijd: van 2018 tot 2023

Betrokken partijen:  Mulder Agro

CLEAN UP XL 

De ramp met de MSC Zoë en de afhandeling daarvan
is de aanleiding geweest om zelf de mouwen op te
stropen en een project op te tuigen: CleanUpXL is
geboren. Project is gericht op 800.000 kilo afval in de
Wadden- en Noordzee lokaliseren, bergen,
opruimen, meten en hergebruiken, de urgentie
benadrukken, bewustwording creëren,
handelingsperspectief bieden en ander gedrag
stimuleren.

Looptijd: 2021-2023

Betrokken partijen: o.a.Waddenvereniging,
Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederaties

Stadion SC Cambuur
 

Het WTC-gebied In Leeuwarden ondergaat de
komende jaren een metamorfose. De bouw van
een nieuw voetbalstadion voor Cambuur in
combinatie met winkels, horeca en
indooractiviteiten (leisure) en ROC Friese Poort. 

Looptijd: voorjaar 2022 tot voorjaar 2023

Betrokken partijen:  Van Wijnen, ROC Friese
Poort, Gemeente Leeuwarden, SC Cambuur
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cattail for climate action

Een landelijk Circular Skills project om de leer-kracht
van jongeren te koppelen aan de ontwikkeling van
een circulaire lisdodde-waardeketen.

Betrokken partijen:
Biosintrum, Campus Fryslan, Friesland College, Aeres,
Van Hall Larenstein, NHL Stenden, Friese Poort,
Dijkstra Draaisma, Friso Bouwgroep en TU Twente,
Stellingwerf College en Linde College.

gow! proeftuinen

VCF doet de uitvoering van een deel van het SNN-
project (EFRO) van Bouwbedrijf Van Wijnen. Focus:
ontwikkelen van een aanpak voor duurzame wijken
met gemeenten en corporaties
 
Looptijd: Van augustus 2021 tot juli 2023 (2 jaar)

Betrokken partijen: Van Wijnen, WDW, Friese
gemeenten en corporaties. Vereniging Circulair
Friesland.

it swettehûs

Het Swettehûs wordt gebouwd aan de westkant
van Leeuwarden en wordt de nieuwe centrale voor
het op afstand bedienen van veertig bruggen in
Friesland. De materialen die gebruikt worden bij
het bouwen zijn zo circulair mogelijk. 

Betrokken partijen:  Bouwgroep Dijkstra
Draisma, provincie Fryslân, Sweco, GEAR, Donker
Design, ITBB en de Waard.  



Trekvissen hebben zoet- én zoutwater nodig
voor hun levenscyclus. Door de aanleg van
dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk is dat
niet of nauwelijks meer mogelijk. De
innovatieve Vismigratierivier, nergens in de
wereld is dit eerder zo gedaan, zorgt er voor
dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. 

Wat oorspronkelijk is ontstaan als een
initiatief vanuit natuurorganisaties
(Waddenvereniging, It Fryske Gea,
Sportvisserij Nederland, Stichting het Blauwe
Hart en netVISwerk) is omarmd door de
overheidspartijen en wordt gewaardeerd
door subsidievertrekkers als de Nationale
Postcodeloterij, LIFE en het Waddenfonds.

Bij het project zijn onze VCF-leden Provincie
Fryslân, Rijkswaterstaat (Noord), It Fryske Gea
en de Waddenvereniging betrokken.

Internationale allure
De Vismigratierivier wordt alleen al vanwege
de nieuwe ecologische verbinding tussen
Waddenzee en IJsselmeer een circulair
icoonproject van internationale allure.
Deltatechnologie 2.0! Hiernaast wordt er
maximaal ingezet op het hergebruik van
lokale grondstoffen die vrijkomen zoals zand,
klei en basaltblokken. Dit sluit aan op de
doelstelling om in 2030 in Nederland 50%
minder primaire bouwstoffen te gebruiken.
Zo wordt het project Vismigratierivier in twee
opzichten, een goed voorbeeld van 

‘Circulaire Infra’ voor veel andere projecten in
de weg- en waterbouw in Nederland en
internationaal.

Realisatiefase
De eerste realisatie is gestart met de aanleg
van de zogenaamde westflank van het
systeem aan de IJsselmeerzijde. De westflank
is gerealiseerd met materiaal afkomstig uit
het verdiepen van de vaargeulen (werk-met-
werk t.b.v. bereikbaarheid verruimde sluis)
vanaf Kornwerderzand. Daarnaast is
materiaal afkomstig uit de realisatie van de
verdiepte ligging van de N31 Harlingen
toegepast in het werk. In het kader van
Versterking Friese IJsselmeerkust is in de
Makkumer Noordwaard riet geplagd om de
flora en fauna aldaar te versterken. Het riet
niet afgevoerd maar hergebruikt op de
westflank van de VMR.

Ook is inmiddels gestart met het realiseren
van ‘het gat’, de coupure/het doorlaatmiddel,
in de Afsluitdijk. Inmiddels is de helft
(ruwbouw), aan IJsselmeerzijde, gerealiseerd
en wordt het komende jaar gewerkt aan de
andere helft aan de Waddenzijde. De
verwachting is dat de coupure in 2023 gereed
kan zijn. 

De komende jaren zal stukje bij beetje verder
gebouwd worden aan de Vismigratierivier. De
huidige planning laat zien dat het project in
2025 functioneel in gebruik zal worden
genomen. 

4.4 projecten van onze leden  

Het circulaire Icoonproject Vismigratierivier (VMR) wordt een permanente
opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 vrijuit doorheen kunnen
zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom
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Circulair Icoonproject Vismigratierivier
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sven.jurgens@
circulairfriesland.frl

Kunststoffen: Van Het Schone Noorden naar
Greenwise Circular Plastics 
In de afgelopen jaren heeft Circulair
Friesland aan de wieg gestaan van het
project Het Schone Noorden met een grote
ambitie: Noord-Nederland wordt hét
circulaire kunststoffencluster van Europa.
Aanleiding is dat de recycling van plastics
beter moet, veel beter. Dat vraagt om
samenwerking van alle partijen in de keten
van productie, gebruik en hergebruik. In de
drie Noordelijke provincies zijn die partijen
allemaal vertegenwoordigd. En daarmee
hebben we een unieke uitgangspositie.

In 2022 heeft het project Het Schone
Noorden een structurele inbedding
gekregen onder de naam Greenwise
Circular Plastics. Daarmee wordt langjarig
invulling gegeven aan de pijlers, zoals door
de betrokkenen geformuleerd binnen Het
Schone Noorden. Denk aan het kunnen
inzamelen, scheiden, wassen en recyclen
van verpakkingen, zoals de flessen die we
voor onze frisdrank gebruiken. Een ander
mooi voorbeeld is Nedcam (lid van Circulair
Friesland) in Heerenveen, dat onder meer
mallen voor polyester boten maakt. Die
mallen zijn nu nog niet recyclebaar. 
Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar
design for circularity. Bij het ontwerpen van
producten en verpakkingen is er de grootste
vrijheid om nog te sturen op bijvoorbeeld
het materiaalgebruik, de logistieke keten, de
milieu impact etc. 

Via Greenwise worden de pijlerprogramma's
uit Het Schone Noorden doorgezet en wordt
er een brede community rond Circular
Plastics opgezet. Hierin kunnen de bedrijven
die meedoen elkaar kennen en ontstaan er
ook nieuwe verbindingen. 
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Greenwise faciliteert het proces en zorgt
voor projectteams die helpen bij het vinden
van financiering, de juiste contacten en goed
opgeleid personeel.
 
Ontwikkeling Fries ecosysteem
kunststoffen       
Binnen Het Schone Noorden/Green Wise
vormen Circulair Friesland-lid gemeente
Heerenveen, Eemshaven-Delfzijl en Emmen
de drie clusters die inzetten op strategische
samenwerking. Een interessant perspectief
in Fryslân is de ontwikkeling van een Fries
ecosysteem in de hele provincie, met
bedrijven op gebied van kunststoffen waarin
cluster Heerenveen de rol van vliegwiel
heeft. Mooie Friese voorbeelden zijn onze
leden Paques, Lankhorst, Pyrasied en Omrin.
Ook het Nationaal Testcentrum Circulaire
Plastics (NTCP) speelt hierin een belangrijke
rol. Het Friese ecosysteem zal een
versterking van Het Schone Noorden
betekenen. Hiervoor gaan de betrokken
partijen in Fryslân een Fries Bidbook
opstellen om vanuit de huidige kracht naar
de volgende fase te werken om
internationaal onderscheidend en bekend te
worden.           
 
Verbinding met Frontsh1p
Hier ligt een mooie link met het Europese
project FrontSH1P dat in najaar 2021 is
gestart en waaraan Circulaire Friesland en
provincie Fryslân deelnemen. Kunststoffen is
binnen dit project namelijk één van de
hoofdthema’s. Andere Europese regio’s
willen graag profiteren van de voorsprong in
kennis die in de regio Noord-Nederland
inmiddels is opgebouwd.
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It Swettehûs 
It Swettehûs is een iconisch circulair project. 
Wie aan Fryslân denkt, denkt aan water. Om
watersporters en beroepsvaart een gastvrij
ontvangst te bieden, is it Swettehûs aan de
westkant van Leeuwarden gebouwd. Dit is
een nieuwe centrale voor de bediening van
40 bruggen en een nieuw steunpunt. 

De brugbedieningscentrale is in2022
opgeleverd. It Swettehûs is in opdracht van
Provincie Fryslân door Bouwgroep Dijkstra
Draisma gebouwd. Samen met GEAR
architectencoöperatie, Donker Design
(onderdeel van Donker Groep), Sweco, ITBB
en De Waard is de bouwgroep
verantwoordelijk voor het ontwerp en de
bouw van It Swettehûs.

 “Dit wordt één van
de meest circulaire gebouwen van Fryslân
en waarschijnlijk van heel Nederland”, aldus
Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep
Dijkstra Draisma. 

Het gebouw wordt volledig energieneutraal
en zoveel mogelijk circulair gebouwd.  

Het beton voor de fundering bestaat
voor 30% uit hergebruikt granulaat.
De prefab gevelelementen worden
geïsoleerd met cellulose, gemaakt van
gerecycled papier. 
Voor de constructie, de gevels en de
plafonds worden meer dan 100
gebruikte meerpalen ingezet, die het
nautische karakter van het pand
benadrukken.
In de haven bij het Swettehûs krijgen
damwanden uit het Van Harinxmakanaal
een tweede leven. Deze damwanden
worden voorzien van leidingen die na
plaatsing energie uit het omringende
water(oppervlak) en de bodem halen:
een innovatieve vorm van aquathermie.
Het gebouw wordt daarnaast verwarmd
met vrijkomende warmte vanuit de
servers. 

Zo wordt er voor tenminste 40% gebruik
gemaakt van hergebruikte materialen en
zijn de nieuwe materialen deels biologisch.

Een aantal voorbeelden van duurzame
keuzes door het bouwteam:

 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/966104-plannen-nieuwe-swettehus-veertig-bruggen-bedienen-volledig-energieneutraal


GOW! proeftuinen is een project van
VCF-lid Van Wijnen waarin Circulair
Friesland  als vereniging hen
ondersteunt. Van Wijnen heeft voor dit
project een EFRO-subsidie ontvangen.
GOW staat voor Gebouwde Omgeving
op Wijkniveau. Het project betreft het
opzetten van verschillende proeftuinen
op wijkniveau in Noord-Nederland
waarin duurzaam en circulaire
bouwinnovaties versneld, efficiënt en
flexibel kunnen worden. Een proeftuin
bestaat uit een online omgeving
gecombineerd met (mobiele) fysieke
locatie in de wijk. Er wordt ingezet op
interactie tussen de stakeholders in de
wijk en het MKB dat hier in
samenwerking met Van Wijnen bij
betrokken wordt. Vraag en aanbod
ontmoeten elkaar.

Circulair Friesland is één van partners
van Van Wijnen in dit project. Vanuit
VCF ontwikkelen we voor het GOW!
proeftuinproject een community of
practice. Hierbij zijn momenteel al een
aantal VCF leden betrokken en in de
komende tijd zullen we (Friese)
gemeenten en woningcorporaties
nauwer gaan betrekken. Het project
loopt tot juli 2023.

GOW! Proeftuinen
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vragen? 



Het onderwijs in samenwerking én combinatie metHet onderwijs in samenwerking én combinatie met
circulariteit.circulariteit.  

h5. circulair lerenh5. circulair leren
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De jeugd vormt een belangrijke groep in de
beweging richting een circulaire economie.
Het onderwijs is daarom structureel
verweven in de vereniging. SPARK the
Movement is het initiatief van Circulair
Friesland om het onderwijs  van basisschool
tot universiteit te betrekken bij de beweging
richting een circulaire economie en een
duurzame wereld. Via SPARK kan een
onderwijsinstelling een zelfscan uitvoeren,
wordt er samen gewerkt aan een circulair
curriculum en verbinden we regionale
bedrijven en lokale overheden met hun
circulaire vraagstukken aan jongeren om
met hen mee te leren en te onderzoeken.
SPARK wordt gefinancierd door alle Friese
mbo’s, het hoger onderwijs en de provincie.
Maar we reiken samen met talloze andere
partners zoals Hoppa, Kunst& Coo, het
Aansluitingsnetwerk VO-HO en JINX-IT ook
uit naar het basis- en voortgezet onderwijs. 

Meer dan 400 Sparks! 
Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt
aan een duurzame wereld is voor ons een
Spark. En ook kleine vonken waarderen we:
elke bijdrage kan de bewustwording om
anders naar onze wereld te kijken
aanwakkeren. Op de website van SPARK
vind je een eregalerij met ondertussen meer
dan 400 Friese Sparks!

Circulair Curriculum
Als je weet wat waar gebeurt, kun je
slimmer én sneller in actie komen. Daarom
gaat circulair leren om meer dan alleen het
verzamelen van mooie voorbeelden; het
gaat om een innovatie en hoe we in de regio
naar leren kijken. Onze uitdaging is om het
leren voor duurzame ontwikkeling met
partijen zoals bedrijven en overheden in de
regio met en voor jongeren normaal te
maken. 

Vanzelfsprekend is basiskennis
onontbeerlijk, maar duurzaam doen en
denken leer je slechts beperkt uit de
boeken. Daarom is er een structurele
aanpassing nodig in het onderwijssysteem,
die niet alleen richting geeft aan wat
jongeren leren, maar ook op welke manier
en met wie zij leren. 

Om die aanpassing te realiseren, is het
bovendien nodig dat regionale bedrijven en
lokale overheden hun circulaire
vraagstukken op tafel leggen en jongeren
uitnodigen om met hen mee te leren. 

Brug onderwijs-bedrijfsleven/overheden
Hoe kunnen studenten het transitieproces
naar een Circulaire Economie bij een
onderneming helpen versnellen?

Jongeren hebben de schouders van ervaren
reuzen nodig om te reiken naar hun
toekomst, in plaats van zelf het circulaire
wiel opnieuw uit te vinden. Zij kunnen op
hun beurt de bedrijven nieuwe
invalshoeken en toepassingen aanreiken.
Bedrijven willen ook graag (circulair) talent
al in een vroeg stadium aan hen binden. Je
zou denken dat ze elkaar al langer weten te
vinden. Helaas blijkt dat om meerdere
redenen de praktijk weerbarstiger is dan
dat. Enkele inzichten die zijn gekomen uit
verschillende onderzoeken, zijn dat
ondernemers navolgbare voorbeelden of
modelopdrachten nodig zijn om zich het
eindresultaat voor te kunnen stellen en
weten vaak onvoldoende de weg in het
onderwijssysteem. 

5.1 spark the movement
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https://sparkthemovement.nl/


Twee jongeren, Max Eisenbart
(Jeugdcoördinator SPARK) en Joris
Rommerts (stagiaire VCF), zijn bezig met het
verzamelen van concrete voorbeelden van
stages en opdrachten via alle
onderwijsinstellingen in Friesland, waarin
ondernemers hun eigen vraagstukken
kunnen herkennen. In datzelfde overzicht
valt ook terug te vinden in welke periode
welke studenten inzetbaar zijn en hoe
organisaties met de studenten en opleiding
in contact kunnen komen. Dit wordt
samengebracht in een integraal overzicht
van alle mogelijkheden om studenten te
betrekken bij circulaire opgaves. De
verwachting is dat dit uiterlijk in Q1 2023
gedeeld gaat worden met de leden. 
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Erasmus+ project Global Roots afgerond
Online RCE conferentie met Europese
VN-partners, in februari 
Fysieke RCE conferentie met Europese
VN-partners, in oktober
Regionale en internationale uitrol van
Basisdocument Whole School Approach
to Sustainability

Fryslân is de eerste regio in Nederland met
een VN-erkenning als Regional Centre of
Expertise voor leren voor duurzame
ontwikkeling. Hiermee hebben we
aansluiting op het wereldwijde netwerk van
regio’s die expertise opbouwen voor
‘Education for Sustainable Development
(ESD)’. 

Er is veel gebeurd in 2022. Zo is de
samenwerking versterkt met o.a. het nieuwe
lectoraat Opvoeden en Opleiden naar
Democratisch en Duurzaam Samenleven
van NHL Stenden, het practoraat Duurzaam
Doen & Denken van Friesland College, het
Friese Bureau Impact van Friese Poort en
het Aansluitingsnetwerk VO-HO. 
Ook zijn er verschillende media ontwikkeld
zoals een korte film over de Spark- aanpak
en het Magazine The Imaginative Power of
the Region.

Eco-safari’s op Terschelling is.m. de
Folksheageskoalle en Academie voor
Duurzaam Onderwijs 
Niedersachsen 75 jaar – Jongeren boden
hun Climate & Industry Manifest aan de
CdK’s van Groningen, Drenthe,
Overijssel, Friesland én aan minister
president Stephan Weil van
Niedersachsen

Circular Skills Lisdodde traject om het
collectieve leren in de regio te
bevorderen, met technasia, universiteit,
mbo en hbo én boeren, bedrijven en
beleidsmakers
Onderwijs Akkoord Friesland
doorontwikkelen/ beleidsvorming
Meer docenten inspireren en trainen
Mobiliseren jongeren netwerken ism
onder andere Claim your Future, LIS,
Green Wave, Jimmy’s en Campus
Connect
Regionale, landelijke en internationale
banden versterken
Toolkit pedagogische aanpak voor leren
voor duurzame ontwikkeling
ontwikkelen
Vergroten organisatie capaciteit SPARK

Acties 2023:

5.2 INTERNATIONALE ERKENNING RCE
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https://www.youtube.com/watch?v=9_M3BMuL6O4
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2022/11/Magazine-RCE-European-Meeting-22.pdf


In februari dit jaar organiseerde SPARK een interactieve, online bijeenkomst om het Europese
RCE netwerk te inspireren en te informeren over wat we in Friesland in beweging willen krijgen:
The wind of change is coming from the north! Drie internationaal bekende gastsprekers prof dr
Arjen Wals, Dr Lisette Bastiaansen en Nynke Laverman gaven input aan de meeting, evenals
Klaas Sietse Spoelstra. Het doel was om wetenschap, kunst en onderwijs met elkaar én de
toekomst te verbinden. Meer weten? Lees hier ons online magazine.

RCE Meeting I - The Imaginative Power of the Region: Learning for the SDG's together
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Mede dankzij de inspiratie en het succes van de online meeting in februari, kwam het RCE
Network fysiek samen. Dit door de VN geïnitieerde netwerk bestaat sinds 2005, en Friesland
werd na een langdurige ballotage procedure in 2021 ook toegelaten. Dit wereldwijde netwerk
bestaat uit meer dan 170 regio’s, die net als wij expertise ontwikkelen om samen te leren voor
een circulaire economie en een duurzame samenleving. Gedurende drie dagen kwamen 15
verschillende RCE’s samen in de Kanselarij in Leeuwarden. Het doel was om opvolging te geven
aan de uitkomsten van de eerste meeting en om te verkennen hoe het netwerk meer impact
kan maken. De centrale vraag van het evenement was hoe alle regionale expertise op het
gebied van SDG’s zo kan worden samengebracht dat we de veranderingen kunnen
ondersteunen die Europa moet maken voor een bloeiende toekomst in een duurzame en
rechtvaardige wereld. Er zijn maar liefst zes werkgroepen uit deze tweede RCE Meeting ontstaan
die met concrete opdrachten aan het werk gaan. 

Na twee jaar online contact te hebben gehad, bood de Meeting een spannende en belangrijke
gelegenheid om face-to-face te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen als RCE's en de volgende
stappen te zetten voor interregionale samenwerking en samenwerking binnen de Europese
regio. SPARK the Movement hoste deze RCE Meeting in Leeuwarden. 

RCE Meeting II - The sum is greater than it's parts; Strengthening  the European Network

Elk jaar vieren we in Friesland de SDG Action Days XXL. SPARK the Movement en SDG Netwurk
Fryslân roepen scholen, bedrijven en overheden op om in die twee weken activiteiten te
ontplooien die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. De SDG's
vormen ook de leidraad voor het monitoren van ‘brede welvaart’. De doelen kunnen we alleen
samen realiseren; onze focus op een circulaire economie gaat daar zeker bij helpen! 

Op 23 september nodigde SPARK dit jaar samen met Claim your Future zeven verschillende
jongerenorganisaties uit, om te bouwen aan een SDG agenda voor en door jongeren van VO,
MBO, HBO en universiteit. Op 2 december gaan zij daarover in gesprek met gedeputeerde
Douwe Hoogland, die onlangs namens de provincie de SDG intentie verklaring ondertekende.
Fryslân werd daarmee de tweede provincie in Nederland die de SDG's officieel als uitgangspunt
neemt voor beleid en communicatie. 

5.3 SDG ACTION DAYs xxl  

https://sparkthemovement.nl/wp-content/uploads/2022/03/Magazine-RCE-European-Meeting-22.pdf


Met het Aansluitingsnetwerk VO-HO organiseerde SPARK the Movement een busreis voor
docenten, langs verschillende circulaire bedrijven, leden van Circulair Friesland. Het doel?
Docenten uit het voortgezet onderwijs sterker betrekken bij de mogelijkheden die
samenwerking met circulaire of duurzame bedierven biedt. Bij zowel Ekwadraat als Omrin ging
men in gesprek over de wisselwerking tussen ondernemers - leerlingen - docenten - en wat
deze partijen voor elkaar kunnen doen. Dit smaakte naar meer. 

Momenteel is het Aansluitingsnetwerk bezig om Docent Ontwikkel Teams (DOT's) op te richten
rond circulaire economie en de SDG's. Ook maakt SPARK met het Aansluitingsnetwerk een
jaarplan, zodat de docenten intensiever kunnen worden ondersteund. Zij vormen immers de
inspiratiebron voor leerlingen om aansluiting te vinden bij de brede beweging die we in
Friesland ontwikkelen - om van basisschool tot universiteit mee te leren voor een circulaire
economie en een duurzame toekomst. 

5.4 AANSLUITINGSNETWERK VO-HO
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SPARK werd als Regional Centre of Expertise (RCE) voor het leren voor duurzame ontwikkeling
gevraagd om namens de vier Noordelijke provincies een jongeren delegatie te vormen, die als
afvaardiging naar Niedersachsen kon reizen. Deze Duitse deelstaat maakte zich op om het 
75 -bestaan als Bundesland te vieren. Er vertrokken 16 voortgezet onderwijs leerlingen van de
verschillende provincies naar ISG Schaumburg in Stadthagen. Samen met Duitse leerlingen
werkten ze aan een Klimaat Manifest voor de Duitse en Nederlandse industrie. In voorbereiding
hierop bezochten ze verschillende bedrijven, waaronder het Biosintrum in Oosterwolde, de
haven van Groningen en Intergas. 

Na de zomer volgde er een tweede bezoek. Opnieuw maakten de provincies het mogelijk om de
leerlingen naar Hannover te laten afreizen. Dit keer om tijdens de IdeeënExpo in gesprek te
gaan met Stephan Weil, Minister President van Niedersachsen én met de vier Noordelijke
Commissarissen van de Koning. Van de tienduizenden jongeren die de Expo bezochten werden
zij uitgekozen om een uur lang van gedachten te wisselen met de hoogwaardigheidsbekleders.
Commissaris van de Koning Arno Brok riep de jongeren op om vaker hun stem te laten horen en
de jongeren riepen de bestuurders op om niet te wachten op het nemen van maatregelen: ‘We
are in this together, we all need to act now!’

5.5 NIEDERSACHSEN 75 JAAR



h6. campaigning en lobbyh6. campaigning en lobby  

kantelpunten
verenigings-

programma
projecten

circulair

leren

campaigning

& lobby

55



bereik

3971 volgers3971 volgers 1159 volgers1159 volgers 3000 lezers3000 lezers

20.124 website20.124 website

bezoekersbezoekers

oktober 2021 - oktober 2022oktober 2021 - oktober 2022

meer dan 59 eventsmeer dan 59 events  

  binnen én buitenbinnen én buiten

friesland met 4366friesland met 4366

bezoekersbezoekers
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Een digitale roadmap met praktische info,
kennis en leuke voorbeelden die ondernemers
meeneemt in de wereld van de circulaire
economie. Ook leden van Circulair Friesland
leveren een mooie bijdrage aan de vertaalslag. 

Een voorbeeld hiervan zie je op de
onderstaande afbeelding. Dit komt uit een
presentatie van Hanneke Schmeink en
Annemarijne van der Meulen, tuin- en
landschapsontwerper bij Donker Design.
Annemarijne van der Meulen schetst hier een
andere blik op de buitenruimte. “Want een
duurzame buitenruimte is een win-win situatie
voor iedereen!” Aldus Annemarijne.

Quick scan
Elke Friese organisatie kan circulair handelen.
Maar niet iedereen weet wat dat voor een
bedrijf betekent en waar je moet beginnen.
VCF ontsluit kennis en tools, waarmee elke
Friese organisatie circulair kan handelen
indien zij daartoe zelf het initiatief neemt. Zo
wil de vereniging de katalysator van CE zijn
voor de hele regio en het MKB radicaal
aanzetten tot de broodnodige verandering.
Een van die tools die in ontwikkeling is, is een
Quick Scan. De Quick/zelf Scan wordt een
instrument dat digitaal en openbaar
beschikbaar is, waarmee een
bedrijf/organisatie in maximaal 15 minuten
inzicht op hoofdlijnen kan hebben waar hij in
zijn circulaire transitie staat. Voor de
ontwikkeling en brede verspreiding van deze
scan, wordt op dit moment de samenwerking
verkent met enkele partijen binnen het
consortium van Noord-Nederland verdient
Circulair.    

Bij het werken aan de transitie naar een
circulaire economie baseren we ons op 
de 7 Pijlers van de circulaire economie die
we als VCF hebben ontwikkeld in
samenwerking met Metabolic, één van onze
circulaire kennispartners. Wij staan voor
een integrale aanpak waarin we ketens
weten te sluiten en afval niet meer bestaat,
maar alleen nog grondstoffen waarmee we
zo zuinig mogelijk omgaan en hoogwaardig
in de kringloop houden. 

Ook inzet op duurzame energie en op
waterkwaliteit en -kwantiteit behoren tot de
circulaire ontwerpprincipes waar Circulair
Friesland mee werkt, evenals optimale inzet
op biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit,
gezondheid en welzijn. We willen dat
iedereen de kans krijgt om met voldoening
deel te nemen aan de maatschappij. We
zien hierin de circulaire economie als een
middel om de Sustainable Development
Goals te realiseren. 

Om leden handvaten te geven hoe ze die 7
Pijlers kunnen vertalen naar hun eigen
organisatie, zijn er verschillende middelen
voorhanden of nog in ontwikkeling. We
staan even stil bij twee ontwikkelingen.

Duurzame buitenruimte 
(i.s.m. Donker Design)    
Zoals in paragraaf 4.1.3 al is aangegeven,
werken de samenwerkingspartners van het
Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector,
zijnde Vereniging Circulair Friesland,
Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en
provincie Fryslân, nauw samen om de
gastvrijheidssector in een circulaire
beweging te krijgen. Binnen die
samenwerking hanteren zij de 7 Pijlers en
bouwen ze samen aan een verzameling
middelen waarin deze pijlers vertaald
worden naar de sector. 

Om zo goed mogelijk de ondernemers te
faciliteren en inspireren op de circulaire
ontdekkingsreis is de Circulaire
Gastvrijheidsroute samengesteld. 
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6.1 uitwerking 7 pijlers in de praktijk
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https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2022/11/Gastvrijheidssector-7-pijlers.pdf
http://www.circulairgastvrij.frl/


Zij delen hun kennis over onder andere de
biodiverse bedrijfstuin, het personeelsfeest
waar iedereen blij van wordt, de
(milieu)vriendelijkste officemanager en de
duurzaamste route naar je werk. In deze serie
verschenen reeds de inrichting van een
circulaire werkplek en alles wat een
officemanager zou moeten weten over
papierstromen.

Handzaam document voor ambtenaren
Om ambtenaren EZ te prikkelen om het
gesprek met ondernemers op circulariteit te
brengen, is begin dit jaar een handzaam
document ontwikkeld. Daarin staat
beschreven wat een circulaire economie is,
waarom we hier allemaal iets mee moeten en
welke kansen leden van Circulair Friesland
hebben aangepakt. Vervolgens worden er
diverse voorbeelden gegeven vanuit de
praktijk van leden waar je moet beginnen, hoe
je de principes praktisch toe moet passen en
hoe je samenwerkingen op kan zetten. Met
mooie voorbeelden zoals de ambitie van P. de
Vries Installatietechniek en van der Wiel, het
duurzame jaarverslag van de Omrin en op
welke manieren je je verbruik in kaart kunt
brengen. 

sandra.arkesteijN@
circulairfriesland.frl

vragen? 

In Fryslân kopen Friese overheden jaarlijks
voor meer dan 1,5 miljard euro aan fysieke
goederen in. Hun ambitie is om met forse
stappen de inkoop stevig om te buigen naar
circulair. Een geweldige kans voor Friese
ondernemers om hun circulaire business uit
te bouwen. Daar zijn de leden van
vereniging Circulair Friesland (VCF) van
overtuigd.  

Serie “5 vragen die je moet stellen als je
… circulair wilt inkopen.”
Door jezelf maar ook je leveranciers een
paar vragen extra te stellen, daag je elkaar
uit om bezig te zijn met duurzaamheid. En
dat hebben we nodig om met zijn allen te
versnellen. Onze leden laten met de serie ’5
vragen die je moet stellen als je … circulair
wilt inkopen’ zien dat het daadwerkelijk
voor iedere organisatie, of je nu 5 of 500
medewerkers in dienst hebt, mogelijk is om
vanaf vandaag duurzamere keuzes te
maken. Het doel van deze artikelenreeks is
niet om volledig te zijn, maar om
duurzaamheid dichtbij te brengen in je
alledaagse keuzes en elke Friese organisatie
aan te zetten tot circulair inkopen. Op een
praktische manier.

Telkens delen een paar leden van VCF hun
ervaring die zij met hun klanten hebben
opgedaan die bewust circulair inkopen; met
welke vragen werden zij bestookt. 
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6.2 circulair handelen
Elke Friese organisatie kan circulair handelen

https://issuu.com/ofbv/docs/of_0522_lr6/18
https://issuu.com/ofbv/docs/of_0722_lr/98


Om zoveel mogelijk impact te maken en gebruik te maken van elkaars kennis en
netwerk, zoekt VCF de verbinding met andere netwerken en organisaties. In de
afgelopen periode is VCF diverse nieuwe samenwerkingen en partnerschappen
aangegaan. Zo versnellen we met anderen de circulaire beweging en realiseren we
een grotere zichtbaarheid voor initiatieven. 

SC Cambuur en Circulair Friesland zetten in op circulair ondernemerschap
In december 2021 is SC Cambuur officieel lid van Vereniging Circulair Friesland geworden en
gaat de Leeuwarder volksclub voor twee seizoenen een partnerschap met de vereniging aan.
Algemeen directeur SC Cambuur Ard de Graaf en directeur VCF Evert Jan van Nijen zetten in het
Cambuur stadion hun handtekening onder deze samenwerking. Circulair Friesland maakt met
SC Cambuur de circulaire economie concreet. De CIRCO-methode wordt ingezet voor een
circulaire bedrijfsvoering. Daarmee is SC Cambuur de eerste eredivisieclub van Nederland die
met deze methode haar duurzame ambities concreet maakt. Circulair Friesland gaat ook de
CIRCO-tracks aanbieden aan leden van de businessclub.

Lees het volledige persbericht op onze website.
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6.3 samenwerken en partnerschappen
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https://circulairfriesland.frl/sc-cambuur-en-circulair-friesland-zetten-in-op-circulair-ondernemerschap/


Partnerschap met Samen Circulair
In november 2022 is een partnerschap
ondertekend met Stichting Samen Circulair,
een initiatief dat voortkomt uit partijen die
zich nauw verbonden voelen met SC
Heerenveen. Evert Jan van Nijen: ‘Wij juichen
collectieve initiatieven in de provincie om de
circulaire beweging te versnellen van harte
toe. Zo ook die van Stichting Samen
Circulair. De verbinding tussen de mensen
en de voetbalclub SC Heerenveen is sterk.
Met de inzet van de mensen achter deze
stichting wordt er een mooie brug gebouwd
tussen duurzaamheid en sportiviteit.
Circulair worden doe je namelijk niet alleen.
Dat doen we samen. Wij kunnen de stichting
ondersteunen met een concreet hulpaanbod
zoals bijvoorbeeld het verzorgen van CIRCO-
demo’s. Ondernemers kunnen met behulp
van de CIRCO methodiek nieuwe
businesskansen ontdekken of verdieping
zoeken op bijvoorbeeld het ontwerpproces.

5261

Merk Fryslân en Vereniging Circulair
Friesland tekenen
partnerschapovereenkomst
In september 2022 tekenden Merk Fryslan en
Circulair Fryslan een
Partnerschapsovereenkomst. Evert Jan van
Nijen: “Onze collega Hanneke Schmeink,
Marjan Soepboer van Toerisme Alliantie
Friesland en Karina Pool, kwartiermaker
Duurzaam Toerisme bij Merk Fryslân, werken
al langer samen. Zij bewegen zowel
ondernemer als toerist naar duurzame
mogelijkheden voor vervoer, verblijf en
vermaak. Juist de gastvrijheidssector in
Fryslân is voor bezoekers uit Nederland en
Europa dé etalage om de circulaire
oplossingen in onze regio te ervaren en mee
te nemen naar huis. Merk Fryslân kan dit
circulaire verhaal groter maken. Martin en ik
voelen de behoefte om de samenwerking
formeel te bekrachtigen en verder te
intensiveren.”

Lees het volledige persbericht op onze
website.

https://circulairfriesland.frl/merk-fryslan-en-vereniging-circulair-friesland-zetten-samen-in-op-friesland-als-meest-circulaire-gastvrije-bestemming-van-europa/


In november 2021 hebben we een brief naar
de gemeentefracties in Fryslân gestuurd,
met daarin een circulair pleidooi in aanloop
naar de gemeentelijke verkiezingen. Hierin
is de politiek geïnformeerd, geïnspireerd en
aangesproken over de stand van Circulair
Friesland. 

De komende Provinciale Statenverkiezingen
in maart 2023 zijn voor verschillende
sectoren zoals landbouw en bouw, in
Nederland en dus ook in Fryslân misschien
wel de belangrijkste statenverkiezingen ooit.
De provincies hebben met hun beleid
invloed op tal van onderwerpen zoals
inkoop, water, biodiversiteit en veel meer.
Vereniging Circulair Friesland, waarin alle
lokale overheden zijn vertegenwoordigd,
heeft de Statenfracties in september 2022
een brief gestuurd. 

Leiderschap nemen in de transitie
In het belang van de huidige en volgende
generaties Friezen hebben wij hen hierin
gevraagd het leiderschap te tonen die deze
transitie vraagt.

In de brief wordt een korte toelichting
gegeven op negen circulaire uitdagingen in de
regio en concrete adviezen hoe hier mee om
te gaan in hun verkiezingsprogramma’s en
daarna in de uitvoeringsperiode 2023-2027.
De fracties zijn uitgenodigd om op 14
december 2022 een informatie- en
discussiebijeenkomst bij te wonen over de
negen actielijnen. 

Negen circulaire uitdagingen
In de brief zijn negen circulaire uitdagingen
geformuleerd, te beginnen met de oproep om
van circulaire economie hét leidende principe
in het beleid te laten zijn. De huidige crises
vragen om impactvolle acties nu en in de
komende jaren. Op nationaal en individueel
niveau en ook zeker regionaal. In Fryslân
bestaat de unieke situatie dat verbindingen
kort zijn en de mensen daadkrachtig. VCF stelt
voor om de circulaire economie als hét
leidende principe in het Friese beleid op te
nemen en alle uitvoeringsactiviteiten en
projecten hieraan te toetsen en hiervoor de
benodigde provinciale capaciteit beschikbaar
te stellen.

62

6.4 Circulair pleidooi: verkiezingen

https://circulairfriesland.frl/brief-aan-provinciale-staten-circulaire-actielijnen-verkiezingsprogramma-2023-2027/
https://circulairfriesland.frl/brief-aan-provinciale-staten-circulaire-actielijnen-verkiezingsprogramma-2023-2027/


13 oktober 2022: VCF-leden BGDD en Hydraloop schetsen op Europees podium circulaire
uitdagingen en kansen in een internationale context.

Tijdens de European week of Cities and Regions in Brussel vond de vierde Fryslândei plaats,
georganiseerd door de provincie Fryslan in nauwe samenwerking met Circulair Friesland.

Steeds meer regio’s werken aan ambitieuze plannen om de transitie te versnellen naar een
circulaire economie. Zeker in onze Friese regio! Maar er staan   ons nog veel uitdagingen en
vragen te wachten. Wat zijn de ambities en kansen en voor welke uitdagingen staat een
ondernemer in de circulaire economie? Het doel van de Fryslân Dei was dit jaar om in een
gezelschap van internationale en regionale partners te verkennen welke uitdagingen er rondom
dit thema spelen en wat Europa en de regio voor elkaar kunnen betekenen.

Concrete gespreksstof 
Vereniging Circulair Friesland, vertegenwoordigd door directeur Evert Jan van Nijen, leidde het
Friese speelveld in. Twee leden van de vereniging, te weten Coen Verboom van Bouwgroep
Dijkstra Draisma en Arthur Valkieser van Hydraloop, brachten verschillende beleidsvoorstellen
naar voren. Europarlementariër Jan Huitema en gedeputeerde Friso Douwstra reflecteerden
hier op.

Zes beleidsvoorstellen
Beide bedrijven zijn betrokken bij diverse pilots en projecten. Vanuit de kennis en ervaringen
die daarin zijn opgedaan, zijn zes beleidsvoorstellen geformeerd die BGDD en Hydraloop
namens de vereniging op tafel hebben gelegd. Lees hier welke zes beleidsvoorstellen dat zijn. 
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6.5 Fryslân Dei

https://circulairfriesland.frl/waar-friesland-en-europa-zijn-verbonden/


Staatssecretaris Circulaire Economie, Vivianne Heijnen, kwam op 21 november op uitnodiging
van gedeputeerde Friso Douwstra, naar Friesland voor een werkbezoek aan Vereniging Circulair
Friesland. Vivianne Heijnen werd ontvangen door gedeputeerde Douwstra en gastheer Alex
Bonnema, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Caparis, een talent- en werkbedrijf in
Drachten, en tevens en bestuurslid van Circulair Friesland. 

Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland, startte het gesprek over het Friese circulaire
speelveld. Hij gaf aan dat 80% van de uitvoering van de circulaire transitie in de regio
plaatsvindt, maar dat de noodzakelijke opschaling pas echt gaat lukken als landelijke en
Europese regelgeving wordt aangepast. Vandaar de VCF-Krachtlijst met beleidsvoorstellen van
leden voor de staatssecretaris. Hierna presenteerden VCF-leden Caparis door Alex Bonnema,
Bouwgroep Dijkstra Draisma door Coen Verboom , GreenInclusive door Marthijs Roorda,
Hydraloop door Frank Verschoor, Europrovyl door Jan Slagman, Nedcam door Jan Volker, ROC
Friese Poort door Jaap van Bruggen en gemeente Leeuwarden hun beleidsvoorstellen aan de
staatssecretaris. De VCF-Krachtijst zal in de komende tijd door de leden van de vereniging
worden uitgebreid.

Klik hier om de totale oplijsting van alle beleidsvoorstellen die zijn ingebracht, te lezen.  
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6.6 krachtlijst voor staatssecretaris 

https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2022/11/Vereniging-Circulair-Friesland-Krachtlijst.pdf


Van 10 tot en met 13 oktober kwamen vertegenwoordigers van vijftien Europese regio’s naar
Friesland, waar SPARK/VCF de eerste live-RCE meeting organiseerde. Uiteraard hebben zij
kennis gemaakt met de Friese regio en zijn hartelijk ontvangen door de Friese mbo’s, NHL
Stenden Hogeschool en de RUG Campus Fryslân. 

Daar waren de gasten diep van onder de indruk. In al die jaren hadden ze nog geen voorbeeld
gezien van waar overheden, ondernemers en onderwijs zo intensief samen de schouders zetten
om te leren hoe we een duurzame toekomst mogelijk kunnen maken. Deze meeting bood ook
de gelegenheid om samen te komen om de banden te versterken en persoonlijk te bespreken
hoe de samenwerking effectiever kan worden voortgezet. De Japanse afvaardiging van de RCE
Service gaf ons de mooiste complimenten: ze hadden nog nooit zo’n volle, effectieve en
gezellige bijeenkomst bijgewoond.

Lees meer over deze RCE Meeting in H5.2. 
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6.7 RCE MEETING in friesland



Vlak voor de zomer werd Heleentje Swart
(SPARK/VCF) uitgenodigd om met Deloitte
de Transforming Education Summit (TES)
van de Verenigde Naties in Parijs bij te
wonen. Deze werd geïnitieerd door Antonio
Guterres zelf. Enerzijds wordt dit
geïnitieerd door de corona crisis, waardoor
jongeren wereldwijd in de problemen zijn
gekomen. Anderzijds, zo wordt benadrukt,
staat deze crisis niet op zichzelf en hangt
het samen met de vele andere crises waar
de toekomstige generatie mee te maken
heeft. Van klimaatverandering tot de
steeds bredere kloof tussen arm en rijk en
van verlies van biodiversiteit tot ernstige
druk op democratische waarden. Naast de
toegang tot inspirerende workshops en
lezingen ging Heleentje Swart in op de
uitnodiging voor een één-op-één gesprek
met de onderwijs afgevaardigde van
Guterres, Leonardo Garnier. Tijdens dit
gesprek werd dieper ingegaan op het niet
te onderschatten belang om jongeren van
verschillende achtergronden te betrekken
bij besluiten. En ook op het vermogen van
oudere generaties om echt naar jongeren
te luisteren - en wat met hun adviezen en
ideeën te doen! 
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6.8 SPARK in PARIJS



BIJLAGE
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LEDENLIJST
Accolade
Achterbosch architecten
Aeres
Agriton
Alynia Architecten
Antea Group
Arriva Personenvervoer Nederland
As Bêste Inventarisatie & Advies B.V.
Bioclear Earth
Blue Cycle
Bouwbedrijf Jorritsma
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Caparis
Centre of Expertise Water technology
(CEW)
CupConcept Nederland BV
De Bouwvereniging
De Friesland Zorgverzekeraar
De Haan Advocaten en Notarissen
De Harmonie
De Jong’s IJs
Dokwurk
Donker Groep
Ecoras
Ekwadraat
Elkien
Empatec
EPS Nederland
Europrovyl BV
Feedtuber
Friese Milieu Federatie
Friesland College
Friesland Lease
Friso Bouwgroep B.V.
GEAR coöperatie UA
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Achtkarspelen en
Tytjerkstradiel
Gemeente Dantumadiel
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Weststellingwerf
Grafische Groep Van der Eems
GroenLeven
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HBO Bouw en Energie
HDM Pipelines BV
Hey! Charging
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hydraloop Systems BV
HyFly
IdFrm b.v.
Inbo Architecten
Indu-Con b.v.
Interfaca
It Fryske Gea
Johan Gielstra
Lankhorst Engineered Products
Latexfalt BV
LIMM
Local Matters
Machinefabriek SG Ruiter & Zn BV
Made by Phi
Mediahuis Noord
Medisch Centrum Leeuwarden
Merk Fryslân
Miedema Groep
Mulder Agro
Multicopy
Nedcam
NHL Stenden Hogeschool
NNRD
OG Clean Fuels
Oldenboom Groep B.V.
Omrin
Ondernemerskring Heerenveen
Oosterhof Holman
Opnieuw B.V.
P. de Vries Installatietechnieken
Paques
PlusNauta
PMF Stalen Masten
Prodak Archief- en Datavernietiging
Provincie Fryslân
Pyrasied XA BV
Qop
Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland
Recell
Reitsma Bouw / VolkerWessel Noord
René van Dalen interimmanager en
ondernemerscoach
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Rijkswaterstaat PPO
Rinagro B.V.
ROC Friese Poort
Roelofs Groep
RUG / Campus Fryslân
Salento Sources B.V.



69

Samen Circulair
Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden
Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden / Gemeente Ameland
Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden / Gemeente
Schiermonnikoog
Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden / Gemeente Terschelling
Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden / Gemeente Vlieland
SC Cambuur
SC Heerenveen
Schagen Infra
Sirkel
Smart Camels event design / Grand Café Z
Snoek Puur Groen
SOPREMA BV
Spaansen BV
Staatsbosbeheer
Stichting FB Oranjewoud
Stichting House of Design
Stichting Provinciaal Energietransitie
Bureau
Stichting v/h de Bouwvereniging
Ten Stripes
UPPACT
Van der Wiel
Van Vuuren Grou BV
Van Wijnen Noord – Oost en Components
Veiligheidsregio Fryslân
VNO-NCW MKB Noord
Waddenvereniging
WaterAlliance
Watersportcamping Heeg
Weissenbach
Weitenberg Assurantiën
Wetsus
Wetterskip Fryslân
Wind Architecten Adviseurs
Wind Groep
Witteveen Mobiliteitsgroep
World Trade Center Noord-Nederland
Ynova Innovation Company BV | Economy
for the Common Good
Zaanderwijk
Zantman Architecten
Ziekenhuis Tjongerschans B.V.
ZIUZ Visual Intelligence
ZONklaar
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