BEVRIJDINGSFESTIVAL FRYSLÂN:

EEN
CIRCULAIR
FESTIVAL
Op 4 mei herdenken we ons verleden, op 5 mei vieren we de
vrijheid die we nu kennen. Maar Bevrijdingsfestival Fryslân
denkt ook vooruit. Circulariteit is de toekomst! Daarom
werken we samen met veel verschillende partijen aan een zo
circulair mogelijk festival op zondag 5 mei. Ze leggen graag
aan je uit hoe ze dat doen! Kijk op de pagina hiernaast wat jij
kunt doen.

ZONDAG 5 MEI
IN LEEUWARDEN

RENT • SERVE • RETURN

OMRIN

CIRCULAIR FRIESLAND

SIJPERDA

STARCUPS

Recycle jouw evenement met
Omrin
Het festivalseizoen is weer in volle
gang. Feest… rondom afvalrecycling!
In Fryslân kunnen we dat. Want
Fryslân is verkozen tot meest circulaire regio van ons land. Hier doen
we het! We werken hier écht aan een
schonere en mooie wereld en we
sluiten hier écht actief kringlopen. We
proberen samen zo weinig mogelijk
afval te produceren, maar toch is
het er nog. Omrin Bedrijfsafval helpt
daarom mee om het afval van een
evenement of festival zo duurzaam
mogelijk in te zamelen, te verwerken
en schoon te maken. Samen halen
we zo alles eruit voor een mooie en
schone wereld.

Samenwerken aan de economie
van de toekomst
Vereniging Circulair Friesland is
een samenwerkingsverband van
bedrijven,
overheden,
kennisinstellingen en (maat-schappelijke)
organisaties. Zij zetten zich op
verschillende thema’s – zoals Mobiliteit, Energie, Bouw en Voeding
– gezamenlijk in voor de Friese
economie van de toekomst: een
circulaire economie. Vanuit het thema
Onderwijs is Spark the Movement
ontstaan. Dit initiatief ondersteunt
onderwijsmakers bij het meebouwen
aan een circulaire economie en
een duurzame wereld. Zowel Circulair Friesland als Spark the
Movement dragen op verschillende
manieren bij aan de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Lees bij 'wat jij
kunt doen' op deze pagina hoe jij op
het Bevrijdingsfestival kunt laten zien
wat je belangrijk vindt!

Van blauwe diesel tot gerecycled
toiletpapier
Waar kom je ze niet tegen; Sijperda
Verhuur. Ze zijn (hoofd)leverancier
van ruim 200 evenementen in
Noord Nederland. Bevrijdingsfestival
Fryslân is voor hun een speciaal
evenement. De duurzame aanpak
van ons festival past goed binnen
het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waar Sijperda mee
bezig is. Voor het Bevrijdingsfestival
wordt dan ook een breed scala
aan
oplossingen
gefaciliteerd.
Van pontons in de Prinsentuin tot
tijdelijke accommodatie op diverse
locaties in de binnenstad. Sijperda
voorziet het festival van stroom
met aggregaten die op biologisch
afbreekbaar ‘blauwe diesel’ draaien,
een fossielvrije diesel die de uitstoot
tot 70% verlaagt. Verder worden
alle sanitaire voorzieningen van
gerecycled toiletpapier en biologisch
afbreekbare reinigingsmaterialen en
toiletvloeistoffen voorzien. Dat is nog
eens circulair plassen!

Voorziet de horeca van
statiegeldbekers
Natuurlijk vieren we graag feest.
De keerzijde van alle festiviteiten
is helaas de vervuiling door
(zwerf)afval en de vele plastic
bekers die achtergelaten worden.
Voor dat laatste heeft StarCups
dé milieuvriendelijke oplossing.
Om de stad schoon te houden
voorzien zij de horecaondernemers
van
herbruikbare
(statiegeld-)
bekers. StarCups is opgericht
door professionals uit de evenementenbranche. Hun missie is
om organisatoren van events te
helpen kostenvoordeel te behalen,
duurzamer te werken en een positief
imago te creëren. Handig: StarCups
beschikt over een geavanceerde
wasstraat voor het reinigen van
de bekers. De bekers gaan er
vies in en komen er brandschoon,
onbeschadigd en volgens de strengste energie- en hygiëne-eisen weer
uit. Klaar voor hergebruik! Kijk bij 'wat
jij kunt doen' hoe het bekersysteem
op Bevrijdingsfestival Fryslân werkt.

Jij sorteert voor bij het evenement,
en Omrin doet daarna de rest. Met
Fossielvrije voertuigen, op groengas
uit afval, met daardoor CO2 reductie
van wel 70%. En met de nascheiding
tot wel 70% recycling. Zo maken we
er samen een duurzaam recyclefeest
van!

CIRCULAIR, WAT IS HET?
In een circulaire economie hebben producten een
lange levensduur en blijven grondstoffen zoveel
mogelijk in de kringloop. We gebruiken ze steeds
opnieuw en veroorzaken zo weinig mogelijk
schade aan het milieu. En we gooien veel minder
weg. Het ideaal is zelfs: géén afval. Een circulaire
economie draait ook om duurzame energie en
heeft oog voor het behoud van biodiversiteit en
het welzijn van alle levende wezens.

Hoe gaan we om met plastic in een circulaire
economie?
In een circulaire economie bestaat geen afval,
maar wordt de herbruikbaarheid van grondstoffen
en producten geoptimaliseerd. Jaarlijks ontstaat
er in Europa 25 miljoen ton aan plastic afval. Nu
wordt nog slechts 30 procent van het Europese
plastic verpakkingsafval ingezameld voor
recycling. En ook dit ingezamelde afval wordt
niet allemaal gerecycled. Als je naar zwerfafval
wereldwijd kijkt, blijkt dat 85 procent van al
het strandafval plastic is. Het circulair maken
van plastic verpakkingen vormt dus een grote
uitdaging. Bevrijdingsfestival Fryslân werkt
samen met fantastische partijen om deze
uitdaging aan te gaan!

WAT JIJ KUNT DOEN OP 5 MEI
BEKERS & MUNTEN
Je las het al; een circulair festival, daar gaan we
voor. Daarom maken we ook dit jaar gebruik van
een statiegeldsysteem voor de drinkbekers. Voor de
beker betaal je aan het begin van de dag één munt. Dat
houdt dus in: één munt voor de beker, één munt voor
het drankje. Bij elk nieuw drankje lever je deze beker
in samen met een munt. Als je het festival verlaat kun
je de beker inleveren bij speciale bekerinleverpunten.
Hier krijg je grotendeels de borg die je betaald hebt
voor de beker terug. Een klein bedrag houden we en
investeren we in nóg meer circulariteit op ons festival.
INSTAWALL
Vrijheid loopt als een rode draad door de 17(!) door de
VN opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de
opvolgers van de millenniumdoelen. Denk hierbij aan
doelen als: geen armoede of honger, gendergelijkheid

of schoon water en sanitair. Deze doelen moeten
een eind maken aan armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering in 2030. Welke is voor jou het
belangrijkst? En hoe denk jij dat we dit kunnen
realiseren? Kies je doel, ga er voor staan en laat
je op de gevoelige plaat vastleggen. De gemaakte
foto’s zijn terug te vinden op de schermen naast
het podium. Dit is een project in samenwerking met
Circulair Friesland en Spark the Movement.
VERSIER EEN VOGELHUISJE
Ook het onderwijs werkt mee aan een circulair
Bevrijdingsfestival. Studenten van het Friesland
College hebben tijdens een duurzaamheidsdag de
basis voor vogelhuisjes en insectenhotels gemaakt.
Tijdens het festival krijgen kinderen de kans deze af
te timmeren of juist mooi te versieren! De vogelhuisjes
en insectenhotels krijgen na het festival een plekje in
de natuur om zo vogels en insecten een fijn onderdak
te bieden.

CIRCULAIR KNUTSELEN
De jongsten onder ons groeien op met duurzaamheid
en weten hopelijk later niet beter. In de knutselhoek
op het Kinderfestival kunnen kinderen aan de slag
met het versieren van oude crewshirts van het
Bevrijdingsfestival. Neem ook je eigen oude kleding,
tas of badlaken mee en geef het een tweede leven!
WAT JE NOG MEER KUNT DOEN
Ben je geïnspireerd geraakt op Bevrijdingsfestival
Fryslân en wil je nog meer doen aan circulariteit? Je
kunt een eerste stap maken door meer circulair te
denken. Door bijvoorbeeld minder te kopen, hoef je
minder weg te gooien. Check ook eens hoe je school
of werk bijdraagt aan de circulaire economie: wat
kan er beter? En dat jij iets niet meer nodig hebt, wil
niet zeggen dat een ander het niet kan gebruiken. Je
dagelijkse boodschappen koop je zoveel mogelijk
lokaal. Ook slim: laat vlees eens een dagje staan.
Goed voor het milieu én gezond!

