
                                           

 
 

 

Uitnodiging: Plasticvrije Toer+ op ITGWO 2019 Vlieland 
 

Beste ondernemer, 
 

graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de Plasticvrije Toer+ op Into The Great Wide Open 

op zondag 1 september van 11:15 tot 13:00u op Vlieland.  

Het is een praktische Toer+ voor ondernemers die zien dat wegwerpplastics hun langste tijd gehad 

hebben en die geinterseerd zijn in hoe het ook anders en beter kan. 

Tijdens deze Toer+ laten we met een rondleiding over het festivalterrein zien hoe het festival deze 

uitdaging aan is gegaan en tot welke concrete en mooie oplossingen zij zijn gekomen. Onderweg zal 

lector Circular Plastics - Marcel Crul- zijn kennis delen over zaken als “Wat is nu beter? 

Composteerbaar, biobased of recyclebaar?” En we sluiten af, onder het genot van een hapje en een 

drankje,  met een interactief gesprek met iedereen, waar we in willen gaan op alle praktische vragen 

rond de overstap naar plasticvrij. 

In dit laatste gedeelte willen we graag jullie ervaringen als horeca ondernemer met het 

wegwerpplastics horen. Welk product is volgens u écht (nog) niet te vervangen door een alternatief? 

Welke alternatieven zijn er al en wat zijn uw ervaringen hiermee? Waar liggen nog uitdagingen? 

Maar vooral waar heeft u behoefte aan om ondersteuning in te krijgen?  

 

Practische zaken: 
Aanmelden kan tot 18 augustus via onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelbhSxuRbKWphbhML0mZKmQnFf8OIbTBcn6BsTxvvxKDmGcA/viewform?usp=s
f_link 
 

Komt u zondagochtend van de wal vertrekt de veerdienst om 9.00 uur uit Harlingen Haven. Reserveer hier 
uw boottickets, doe dit tijdig i.v.m. festival drukte vooral op de terug vaarten. Mocht u geen terugvaart 
meer kunnen vinden, meld u dan bij lobke@intothegreatwideopen.nl, dan kunnen wij eventueel bij 
genoeg aanmeldingen voor een extra afvaart zorgen. 
Wilt u blijven overnachten op Vlieland, dan kunnen wij u middels een gereduceerd tarief slaapplaatsen 
aanbieden (slechts enkele plekken beschikbaar). Wilt u hier gebruik van maken stuur dan een mail naar 
lobke@intothegreatwideopen.nl 

 
Wat krijgt u van ons? 
Een rondleiding over het festivalterrein inclusief toegang tot het festival voor zondag, practische 
handvaten en voorbeelden hoe plasticvrij voordeel oplevert, een lekker hapje en drankje en een zak 
vol inspiratie en motivatie om gezamenlijk aan de slag te gaan naar een wegwerpplastic vrije 
waddenzee. 
 
We zien uit naar uw komst, 
 
Willemien Veele - Aanjager kunststoffen Circulair Friesland 
Tijl Couzij - Lab Vlieland / ITGWO 
Elsje de Ruiter - Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Vlieland 
 

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit Lab Vlieland en Into The Great Wide Open, 

Vereniging Circulair Friesland, Gemeente Vlieland, Community Plasticvrije Waddenzee  
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