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ACTIVITEITEN 

 

 
Wanneer 

 
Wat 
 

 
Omschrijving 

 
Doelgroep 

 
Organisator 

 
Kostenraming 

25 jan Kick off jaarprogramma Cirkelregio 
Groene Hart 
 

Presentatie jaarprogramma met vooral 
aandacht voor circulair inkopen 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

iCircl  

25 jan Bijeenkomst Living Lab Leiden Circulariteit in de Omgevingswet Kenniscentra en overheden Hogeschool Leiden 
 

 

27 jan Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

7-12 feb 
(Week van 
de Circ Ec) 

Inleidend filmpje over verwaarding 
kaaswei 

Film over verwaarding van het 
restproduct kaaswei tot weibier in 
aanloop naar animatiereeks over 
verwaarding wei 
 

Kaasboerderijen in het Groene 
Hart en geïnteresseerde 
commerciële bedrijven van 
buiten de sector 

PGHW  

7-12 feb 
(Week van 
de Circ Ec) 

Film over uitzetten/opgraven Mycelium 
materiaal 

In beeld gebracht hoe Mycelium 
blokken worden opgegraven in 
Woerden. Proef i.r.t. bodemdaling 
 

Iedereen PGHW  

7-12 feb 
(Week van 
de Circ Ec) 

Inspiratietour 
 

Bezoek aan diverse, inclusieve 
voorbeeld-projecten in de bouw in 
diverse cirkelsteden in ZH* 
 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 

iCircl  

17 feb Bijeenkomst bij één van de partners van 
iCircl 
 

Mogelijk bezoek aan Vlasman met als 
thema ‘Van doelstellingen naar 
realiteit’ 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 

iCircl  
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 ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

Feb Nieuwsgierig 8 
 

Nieuwsbrief met informatie over 
projecten die PGHW (fin) steunt, 
interessante circulaire bijeenkomsten 
en nieuwsberichtjes van partners 
 

Deelnemers PGHW PGHW  

24 feb Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

Feb-mrt Animatiereeks over verwaarding 
kaaswei 

Zie hierboven bij 2 
 

Zie hierboven bij 2 PGHW  

4 maart Werkbezoek project Waardewenders  
 

   

11 maart Werkbezoek Boerderij De Eenzaamheid   
 

PGHW en iCircl  

24 maart Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

31 maart Webinar ‘Waterstofmobiliteit deel 2, 
werktuigen in de GWW-sector’ 

Delen van praktische informatie over 
werktuigen op waterstof in de GWW-
sector 
 

Inkopers van GWW materiaal PGHW, PZH, PU, 
ECUB 

 

14 april Tweede bijeenkomst bij één van de 
partners van iCircl - online 

Thema: ‘De ins en outs van circulair 
aanbesteden en inkopen’ 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

iCircl  

april H2 onderwijschallenge Verbinden van aantal H2projecten 
waarbij studenten een bijdrage leveren 

Ondernemers 
Studenten 

Technolab Leiden 
Holland Rijnland 
Bedrijfsleven 

 

11 april Netwerkbijeenkomst ‘Duurzaamheid 
landbouw en voedsel’ 

  PGHW, PZH, ZH 
Voedselfamilies 
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21 april Werkbezoek aan gemeente 
Molenlanden 

Op bezoek in de gemeente om 
verschillende circulaire initiatieven te 
bekijken 

Ondernemers Gemeente 
Molenlanden 

 

28 april Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

17 mei Workshop ‘Nieuwe natuur en tiny 
houses’ 

Deel 1 over ‘nieuwe natuur’ en deel 2 
over ‘tiny houses’ 

Besloten sessie Gemeente Alphen 
a/d Rijn en de 
Natuurverdubbelaars 

 

26 mei Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

Mei/juni Webinar ‘Plasticreductie in de 
Greenport’ 

Webinar over de reductie van plastic in 
de tuinbouwsector 
 

Ondernemers binnen de 
Greenport 

PGHW en Greenport   

juni Serious Game over circulariteit / 
circulair beton 
 

Spel om de barrières te ervaren op de 
weg naar CE 

Ondernemers op weg naar CE Ideate  

21 juni Workshop Thema: ‘Welk effect heeft circulariteit 
op jouw organisatie?’ 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

iCircl  

juni/juli Innovatiereis Waterstof Bezoek aan drie tot vier bedrijven die 
handen en voeten geven aan het thema 
‘waterstof’ 
 

Ondernemers en 
gemeentelijke bestuurders 

PGHW  

juni Nieuwsgierig 9 Nieuwsbrief met informatie over 
projecten die PGHW (fin) steunt, 
interessante circulaire bijeenkomsten 
en nieuwsberichtjes van partners 
 

Deelnemers PGHW PGHW  

30 juni Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 

Iedereen iCircl  
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Juli Lancering H2Onderwijs- en 
demonstratiebus 
 

Ingebruikname van de onderwijsbus op 
waterstof 

Geïnteresseerde partijen PGHW  

20 sept Derde bijeenkomst iCircl Thema: ‘Circulariteit in de regio: 
waarvoor kan ik bij wie terecht?’ 
 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

iCircl  

29 sept Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

Sept Webinar ‘Wormen bij de boer’ Wormen kweken op de eigen boerderij 
en gebruiken als diervoer 

Boeren in het Groene Hart PGHW  

Sept/okt Bijeenkomst nieuwe bestuurders 
 

Fysieke bijeenkomst om te laten zien 
wat PGHW heeft gedaan, doet en gaat 
doen 

Nieuwe bestuurders binnen 
de 10 aangesloten gemeenten 

PGHW  

Sept/okt Webinar ‘Alternatieven voor veen’ 
 

  PGHW  

Sept/okt Webinar ‘Waterstof bij de boer’ Informatief webinar over de 
mogelijkheden van waterstof in de 
agrarische sector 

Ondernemers in de agrarische 
sector 

PGHW  

Sept/okt Bijeenkomst ‘H2 backbone Gasunie & 
kansen voor bedrijven in het GH 

  PGHW  

12 oktober Platformbijeenkomst Aantal pitches over een circulair 
product of idee en aansluitend 
netwerken 
  

Deelnemers van PGHW PGHW  

Oktober Circo Track Food & Agri Kansen ontdekken met nieuwe 
business modellen en circulaire 
strategieën in de Food & Agri sector 

Food & Agri bedrijven in het 
Groene Hart 

PGHW, Circo, 
aangesloten 
gemeenten 

 

oktober Webinar ‘Waterstofmobiliteit deel 3, 
bestelbusjes’ 

Delen van praktische informatie over 
bestelbusjes op waterstof 
 

Inkopers van bestelbusjes PGHW, PZH, PU, 
ECUB 

 

oktober Nieuwsgierig 10 Nieuwsbrief met informatie over 
projecten die PGHW (fin) steunt, 

Deelnemers PGHW PGHW  
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interessante circulaire bijeenkomsten 
en nieuwsberichtjes van partners 
 

27 okt Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

Oktober Kenniscafé insectenteelt Kansen voor leegstaande agrarische 
gebouwen 

Agrariërs PGHW en HIK  

5, 19 okt 
en 2 nov 

CircoTrack Kaas Circulaire uitdagingen in de kaassector Ketenpartners in de 
kaassector 

iCircl  

10 nov Vierde bijeenkomst iCircl Thema: ‘Hoe kan je circulariteit 
financieel aantrekkelijk maken?’ 

Projectleiders, inkopers, tech 
mngrs, beleidsmedewerkers 
circulariteit/duurzaam-heid, 
ambassadeurs, nieuwe 
partners 
 

iCircl  

24 nov Maandelijks spreekuur 
 

Heb je een hulpvraag over circulair 
inclusief bouwen, bezoek dan online 
het spreekuur 
 

Iedereen iCircl  

Dec Ketenproject ‘Kaas(korst)’  Ketenpartners in de 
kaassector 

PGHW en Leader  

Dec/jan ‘23 Aftrap samenwerking Circulair Midden-
Nederland 

Samenwerking tussen verschillende 
partijen in Midden-Nederland 

 PGHW,  
Cirkelregio Utrecht, 
NMU, 
Living Lab, 
Foodvalley Circulair, 
Provincie Utrecht 

 

2023? Webinar ‘Waterstofmobiliteit deel 3, 
zwaar transport’ 

Delen van praktische informatie over 
vrachtwagens op waterstof 
 

Inkopers van zwaar transport 
voertuigen 

PGHW, PZH, PU, 
ECUB 
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* 

Natteteelten Gouderak en Lisdodde huisje – Gouderak 

  Waste Works (circ trottoir) – Zuidplas 

  3D-geprinte brug – Alphen a/d Rijn 

 

Bijgewerkt t/m 10 juni 2022 
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PROJECTEN 

 
Onderwerp 
 

 
Inhoud 

 
Partners 

 
Circulaire bedrijventerreinen 
 

 
Werksessies 

 

 
Mycobase 
 

 Sweco 

 
Documentaire H2Onderwijs- en demonstratiebus 

 
Informatieve film over de aanschaf en ombouw van een 
bus tot H2Onderwijs- en demonstratiebus 
 

 
I-EM Delft 

 
Website 

 
Verbeteren lay out 
 

 

 


