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Evenement Tijd Beschrijving AanmeldenDoelgroep

Openbaar

Besloten

Close de Loop:
een webinar over
circulaire kleding

 
 

Service punt
Circulair

19:30 - 20:30
online

Om het maken van kleding zo snel
en goedkoop mogelijk te houden
wordt niets en niemand bespaard!
Gelukkig laten steeds meer
ondernemers zien dat het ook
anders kan. We stellen een aantal
van deze duurzame kleding-
producenten aan je voor in onze
webinar: Close the Loop – een
webinar over circulaire kleding.

Openbaar Klik hier om je aan
te melden. 

Lezing: lisdodde,
wat nu? 

 
Biosintrum

14:00

Veenbodems moeten worden
vernat om te voorkomen dat het
veen inklinkt, huizen verzakken, de
bodem daalt en er veel
broeikasgassen de lucht ingaan. In
deze lezing geven we aandacht aan
oplossingen.

Locatie: Biosintrum in Oosterwolde

Openbaar Klik hier om je op
te geven. 

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

Filmvertoning
Holy Shit

 
De Uitkijkers

19:00

Een documentaire over de rol van
de mens in kringlooplandbouw.
Welke rol heeft de mens in
duurzamer maken van de
landbouw. En dan hebben we het
niet over hoe de boer anders moet
boeren, maar over welke rol jij kan
spelen om de boer daarmee een
handje te helpen. Specifieker: jouw
ontlasting. 

Locatie: de Kanselarij, Leeuwarden

Openbaar Klik hier om je op
te geven. 

Laat hout Leven!
Circulair impact

maken met hout!
 

Interfaca

https://spits-online.nu/website/63988f3552c58C0ock55l5jyi4HJHvS1d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAUt4o51UMVNSTkVCTEtFRTFXSVhRVzBWUjBSUTdQSS4u
https://www.interfaca.nl/experience-center
https://deuitkijkers.nl/agenda/documentaire-holy-shit/
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Netics
slibblokken, een
dijk bouwen van

slib?
 

Wetterskip Fryslân

12:00-13:00

Dit is wat Netics en Geowall nu
samen aan het uittesten zijn in
Zeelan: Hoe ze het voor elkaar
krijgen om van zout slib blokken te
maken , die de kracht van de zee
kunnen trotseren, komt Siemen
Everts ons meer vertellen en ook
laten zien. Er zal ook een
vegetarische lunch aanwezig zijn. 

Openbaar Mail naar Anneke 
de Vries

Buitenwerken bij 
Merk Fryslân

 
Merk Fryslân

9:00 - 17:00

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. 

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

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

mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
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https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2023/01/Stoeptegel-inleveractie-Windgroep.pdf
mailto:%20circulair@windgroep.nl
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
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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

Mail naar Anneke 
de Vries

Slib Hub
 

Wetterskip Fryslân

Locatie: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden
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