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vrijdag 10 februarivrijdag 10 februari

Openbaar

Besloten

Netwerkborrel
OPNIEUW!

 
 

OPNIEUW!

Vrijdag 10 februari van 16.00 tot 18.00
uur ben je van harte welkom voor een
volledig verzorgde netwerkborrel in het
kader van ‘Week van Circulaire
Economie’! Tussendoor kun je
aansluiten bij een van de rondleidingen
langs onze circulaire productie-
afdelingen. 

Locatie: OPNIEUW! in Buitenpost

Openbaar Mail naar
OPNIEUW! en geef
aan met hoeveel
mensen je
langskomt. 

16:00-18:00

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

Spreekuren
subsidie

circulaire
ketenprojecten

 
Verenging Circulair

Friesland

Op 23 maart opent de subsidie circulaire
ketenprojecten van het Rijk (RVO). Een
interessante en toegankelijke regeling,
waarvan VCF denkt dat deze goed aansluit
bij de ontwikkelingen die er in bedrijven
word doorgevoerd. Daarom nodigt VCF u uit
voor een gesprek op 10 februari 2023 in de
Kanselarij te Leeuwarden. Mocht de regeling
passend zijn voor u, dan zal VCF graag
helpen om de juiste partijen hierbij te vinden
en de aanvraag met hen te ontwikkelen.

Locatie: De Kanselarij, Leeuwarden

Openbaar Mail naar Nick
Boersma om te op
te geven. 

9:00 - 15:00

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
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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

Mail naar Anneke 
de Vries

Slib Hub
 

Wetterskip Fryslân

Locatie: Wetterskip Fryslân, Leeuwarden
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