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Hollandse innovatie de grens over!

Nederland is een pionier op het gebied van afval- en grondstofverwerking.
De Metropoolregio Amsterdam heeft daarin een unieke aanpak voor
hergebruik en recycling. Met het nieuwe Holland Circular Hotspot wordt
deze circulaire innovatiekracht naar een internationaal niveau getild. Zo
mobiliseren we ook de circulaire ambities van buitenlandse spelers.
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22 november
MRA symposium ‘Datagedreven
en circulair stadsbeheer’
22 november

29 november - 2
december
Pollutec Conference 2016
30 november en 7

22 november
Knowledge Mile Meetup #9
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30 november en 7
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Financiering van Innovatie
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Workshop 'De waarde van afval'
23-24 november
European Women in Tech 2016
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Accenture Digital Hackathon
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13 december
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