
#watdoejij?#watdoejij?

donderdag 9 februaridonderdag 9 februari

Evenement Tijd Beschrijving AanmeldenDoelgroep

Openbaar

Besloten

Boeren voor  de
Bouw II

 
Biosintrum

Middag

Op 22 november jl. is de aftrap
geweest met het eerste congres:
"Boeren voor de Bouw". Tijdens de
Week van de Circulaire Economie
zullen we hier verder op doorgaan.
Hoe kunnen we de nieuwe teelten
toepassen en wat zijn de
mogelijkheden? Naast de bouw zijn
er ook andere toepassingen
mogelijk zoals bijvoorbeeld
gordijnen en binnenbekleding.

Locatie: Biosintrum in Oosterwolde

Openbaar De aanmeldlink
volgt nog. 

Lezing;
Bodemgoud

 
de Uitkijkers,

House of Design,
Biosintrum en de
Coöperatie Leren

voor Morgen

14:00 - 16:00

Wat is er allemaal mogelijk met
natuurlijke grondstoffen uit de
regio? Van gordijnen en
bouwmateriaal tot koffiecups die als
ze in zee vallen, geen onderdeel
worden van de plastic soep maar er
in oplossen als voeding voor de
vissen en bodem.

Locatie: Biosintrum in Oosterwolde

Openbaar Klik hier om je aan
te melden. 

Verkiezingsdebat
Provinciale Staten

 
Nobis Cura Futuri

18:00

Fractieleden van de partijen die
verkiesbaar zijn, gaan een debat
voeren over circulaire vraagstukken
die in de regio spelen.

Klik hier om je aan
te melden. 

Locatie: De Beurs, Leeuwarden

Voor VCF-leden. 

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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAUt4o51UNUtXVzBQWE9aRlNFNkZETTNVR0xRNDJXSi4u
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-verkiezingsdebat-provinciale-staten-510693226187
mailto:karina@merkfryslan.nl
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Evenement Tijd Beschrijving AanmeldenDoelgroep

Openbaar

Besloten

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

 Meten van
circulariteit in de

installatiebranche…
het kan!

 
Cirkelstad

Een interactieve sessie over hoe het
mogelijk is om aan de hand van vijf
pijlers de circulariteit in de
installatiebranche te meten. Ook zal er
stil worden gestaan bij de vragen: zijn
er bepaalde normeringen die wij
kunnen loslaten en hoe voorkomen wij
overdimensionering? En hoe
verhouden de vijf pijlers zich in dit
proces zich tot elkaar.

Locatie: online

Openbaar Klik hier om je aan
te melden. 

12:00-13:00

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

https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2023/01/Stoeptegel-inleveractie-Windgroep.pdf
mailto:%20circulair@windgroep.nl
https://www.cirkelstad.nl/event/meten-van-circulariteit-in-de-installatiebranche-het-kan/
mailto:klimaat@wetterskipfryslan.nl
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