
Evenement Tijd Beschrijving AanmeldenDoelgroep

maandag 6 februarimaandag 6 februari

Ledenontbijt
 

Circulair Friesland
8:00-9:30

De leden van VCF trappen de Week
van de Circulaire Economie 2023
gezamenlijk af in circulair icoon It
Swettehûs van provincie Fryslân. Op
het programma staan: de aftrap van
gedeputeerde Douwstra, highlights
uit de Week van de Circulaire
Economie en natuurlijk tijd voor
verbinding onderling.

Via de link die bij
de uitnodiging
komt.

Locatie: It Swettehûs, Leeuwarden

Leden van Circulair
Friesland.

#watdoejij?#watdoejij?Openbaar

Besloten

Laat hout Leven!
Circulair impact

maken met hout!
 

Interfaca

11:00
t/m16:00

De deuren van ons nieuwe
Experience Centre zijn geopend! Hier
kunnen de bezoekers het verhaal
achter de duurzame houten
gevelbekleding en de toegevoegde
waarde ervan beleven. Ook laten we
zien wat we met ons afval/
restmateriaal doen. Dit hebben we
uit de Circo track 2021 gerealiseerd.

Klik hier om je aan
te melden. 

Locatie: Interfaca in Drachten

Openbaar

CIRCO Maritiem
 

Circulair Friesland

11:00 -
12:00

Noorderhoek heeft alle
ingrediënten om maximaal
kringlopen te sluiten en het fossiele
energie gebruik tot een minimum te
beperken. Er is momenteel al 10
jaar ervaring en we zijn graag bereid
deze informatie te delen op 6 en 7
februari.

Locatie: Wijk Noorderhoek, Sneek.

Openbaar

WaterSchoon | een
uniek project in de
wijk Noorderhoek

in Sneek

Wetterskip Fryslân,
DESAH

Middag

De laatste bijeenkomst van de
CIRCO-track Maritiem. Er sluiten ook
externen aan voor de presentaties.

Klik hier voor meer informatie. 

Locatie: It Swettehûs, Leeuwarden

Genodigden.

Mail naar Anneke 
de Vries

https://www.interfaca.nl/experience-center
https://circulairfriesland.frl/circo-track-maritieme-sector/
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
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#watdoejij?#watdoejij?Openbaar

Besloten

Buitenwerken bij 
Merk Fryslân

 
Merk Fryslân

Merk Fryslân nodigt je uit om het
buiten werken te ervaren. Het
tuinkantoor van Merk Fryslân is
deze week te reserveren als
werkplek voor 4 personen. Ontdek
wat een relatief kleine ruimte kan
doen voor je energie en creativiteit.

Locatie: Tuinkantoor
Zuidergrachtswal , Leeuwarden

VCF-leden Mail naar 
Karin Pool om je
op te geven. 

9:00 - 17:00

Nationale
Conferentie in

Zwolle
 

Versnellingshuis

Onder de noemer Ondernemen
voor de Toekomst gaan we in
Theater de Spiegel in Zwolle met
elkaar in gesprek over wat er nodig
is voor een circulaire economie in
2050.

Locatie: Zwolle, Theater de Spiegel

Hele dag

Kick-off: 'Bioregio,
een pilot in de

Greidhoeke van
Fryslân'

 
Avalon

Mensen worden bijeengebracht om
hun visie en ideeën te delen over hoe
een groenere landbouw in de regio
Greidhoeke kan worden nagestreefd.
In de Greidhoeke gaan partijen - van
artsen tot boeren, van docenten tot
beleidsmakers - actief aan de slag om
te verkennen hoe de levende regio
optimaal gemobiliseerd kan worden. 

Locatie: ROC Friese Poort, Sneek

14:00 - 17:00

Openbaar Klik hier om je  aan
te melden. 

Stoeptegel
inleveractie

 
Wind Groep

Wind Groep is altijd op zoek naar duurzame
toepassingen voor de gebouwde
leefomgeving. In de Week van de CE zamelen
wij circulair bouwmateriaal in om toe te
passen in ons project: de nieuwbouw van de
gymzaal de Meet in Haren. Wij gebruiken
stoeptegels als gevelmateriaal! Daarom zijn
we op zoek naar tegels van 30x30cm en 4cm
dik, afkomstig uit eigen tuinen, uw
(school)pleinen etc. Klik hier voor meer
informatie. 

Inleverlocatie: Wind Groep Drachten

Openbaar Mail naar Wind
Groep voor meer
informatie of om je
stoeptegels aan te
melden. 

9:00 - 17:00

mailto:karina@merkfryslan.nl
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kick-off-meeting-van-het-project-de-greidhoeke-een-bioregio-in-fryslan-517101192587
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2023/01/Stoeptegel-inleveractie-Windgroep.pdf
mailto:%20circulair@windgroep.nl
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#watdoejij?#watdoejij?Openbaar

Besloten

Is het gebaggerde slib te gebruiken
als klei voor dijkophoging na het
rijpingsproces? Wat komt daarbij
kijken? Slib Hub in Lauwersoog is
ontwikkeld vanuit het opgaveteam
Havenontwikkeling en
natuurverbetering Lauwersoog.
Uitleg kan worden gegeven op
verzoek.

Openbaar

Hele dag

Bioplastics uit
afvalwater /

CALEYDA
(PHA2USE)

 
Wetterskip Fryslân

Het bioplastic PHA is een bijzonder
bioplastic, het breekt relatief snel af in
een waterig milieu. Traditioneel plastic
breekt in 100 jaar af, het bioplastic
PHA binnen een jaar én onder
normale omstandigheden. Ook
concurreert bioplastic PHA gemaakt
van zuiveringsbacteriën niet met de
voedselketen. Er is een proefopstelling
gebouwd in Dordrecht. 
Locatie: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden

Hele dag

Openbaar Mail naar Anneke 
de Vries

Mail naar Anneke 
de Vries

Slib Hub
 

Wetterskip Fryslân

Locatie: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden

mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
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