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PERSBERICHT 
 
Friesland inspireert met Tours Circulair tijdens Week van de Circulaire Economie 

 
Leeuwarden, 15 januari 2019 - Wat gebeurt er in Friesland al om de circulaire economie tastbaar en 

concreet te maken? Dát ontdek je op 6 februari tijdens drie Tours Circulair dwars door de provincie, 

georganiseerd door Circulair Friesland i.s.m. SPARK the movement. Ondernemers, ambtenaren, 

burgers, docenten, jongeren: iedereen die nijsgjirrich is naar de circulaire economie, is welkom om in 

de bus te stappen.  

 

Maak kennis met de circulaire economie vanuit jouw interesse 

De Tours Circulair door Friesland hebben verschillende thema’s: 

 

• Tour Circulair 1: Bouw & Grondstoffen 

Laat je verassen door het feit dat we al van zoveel afval nieuwe grondstoffen maken. Met o.a. 

een bezoek aan Omrin, het meest duurzame bedrijf van Nederland in 2019. 

Opstapplek: Heerenveen 

 

• Tour Circulair 2: Energie & Mobiliteit 

Raak geïnspireerd door de energiebronnen van de toekomst in de praktijk. Met o.a. een 

bezoek aan Energiecampus Leeuwarden en het Drijvende Zonnepark. 

Opstapplek: Leeuwarden 

 

• Tour Circulair 3: Voedsel & Brede Welvaart 

Ontdek alles over Friesland als blue zone, proef de kringlooplandbouw en ontmoet de 

grondleggers van het 10-stappenplan voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2040. 

Met o.a. een bezoek aan Buurvrouw Durkje en Bregje Hamelinck van De Friese 

Voedselbeweging. 

Opstapplek: Sneek 

 

Gastlezing circulair expert Diane Zandee (Nyenrode) 

Ook onderweg, in de bus, kun je je circulair laten inspireren door boeiende sprekers en prikkelende 

activiteiten. In het BioSintrum in Oosterwolde staat een gezamenlijke lunch klaar, met een lezing van 

Diane Zandee (circulair expert) en de presentatie van ideeën voor een biobased brug en levende tuin 

op het ECOmunity Park door studenten van ROC Friese Poort en Nordwin College.  

 

Praktische info 

De bustours starten op 6 februari om 10.00 uur op verschillende plekken in Friesland. Elke tour gaat 

langs 2 of 3 circulaire initiatieven binnen het thema van de Tour Circulair. Om 13.00u verzamelen alle 

bussen bij het Biosintrum in Oosterwolde voor de lunch, de lunchlezing en presentaties van 

studenten. Om 14.15u vertrekken de bussen weer, zodat je rond 15.00 uur terug bij de opstapplek 

bent. De tours, de gastlezing en de lunch worden je gratis aangeboden door Vereniging Circulair 

Friesland en Nordwin College (RIF Bioabased). 

https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/over-omrin/nieuws/vakjury-omrin-in-top-8-meest-duurzame-bedrijf-van-nederland
https://www.energiecampusleeuwarden.nl/
https://www.groenleven.nl/zonneparken/drijvend-zonnepark-tynaarlo
https://www.dewegvooruit.nl/
https://buurvrouwdurkje.nl/
https://eetbaarfryslan.frl/friesevoedselbeweging/
https://eetbaarfryslan.frl/friesevoedselbeweging/
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Aanmelden 

Meedoen aan een van de Tours Circulair? Meld je aan via deze link of via de events op de website van 

Circulair Friesland: www.circulairfriesland.frl. Je ontvangt dan per e-mail nadere informatie over het 

programma van jouw Tour Circulair.  

 

Over Circulair Friesland 

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, 

kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Zij zetten zich op verschillende thema’s – zoals 

Onderwijs, Mobiliteit, Energie, Bouw en Voeding – gezamenlijk in voor de Friese economie van de 

toekomst: een circulaire economie. Kijk voor meer informatie op www.circulairfriesland.frl.  
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NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE: 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

• Heleentje Swart (aanjager Onderwijs bij Circulair Friesland en programmaleiden SPARK the 

movement): 06-83905690 / info@sparkthemovement.nl  

• Hanneke Schmeink (aanjager Recreatie & Toerisme bij Circulair Friesland): 06-27270769 / 
hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0cRrnSVAkGdyhjFerQ298tT0RCwDwRQAHjSQqiPQ1dyMBA/viewform
http://www.circulairfriesland.frl/
http://www.circulairfriesland.frl/
mailto:info@sparkthemovement.nl
mailto:hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl

