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Mei sirkulariteit nei in duorsumer Fryslân

Tekst & foto: Jeltsje van der Schaaf

Fryslân as meast sirkulêre regio fan Europa yn it jier 2025. 
Dat is de ambysje fan de feriening Sirkulêr Fryslân. In enoar-
me útdaging, sa liket it. Dochs is direkteur Houkje Rijpstra der 
wis fan dat it doel helle wurdt. Sterker noch, miskien ís dat op 
dit stuit al helle.

Lekker sneupe yn de Action en it karke fol goaie omdat it 
guod hast neat kostet: We sjogge it Houkje Rijpstra net gau 
dwaan. Neffens de algemien direkteur fan Sirkulêr Fryslân 
is it better om soksoarte fan winkels te mijen en net samar 
fan alles te keapjen. Guod en grûnstoffen hieltyd opnij 
brûke, oftewol in sirkulêre ekonomy: dêr moatte we hinne. 
Rijpstra: “Us generaasje en de generaasje foar ús ha sawat 
alle grûnstoffen opmakke. De ekonomy sa’t we dy no ha rint 
op syn ein. It is wichtich dat we nó de stappen sette dêr’t de 
bern en bernsbern fierder mei kinne. Wý binne de generaasje 
dy’t de omslach meitsje kin. Ik fiel my ferplichte om dat ek 
te dwaan.” Al falt dat yn ’e praktyk net altyd ta. Rijpstra is der 
earlik yn: “Wat duorsumens oanbelanget bin ik ek gjin hillige. 
Ik mei graach reizgje, ek mei it fleantúch. Mar ik bin dêr wol 
bewuster yn wurden. Ik besykje mei in soad dingen ferskil te 
meitsjen. Sa fyts ik as it kin nei it wurk, minderje ik mei fleis 
en skiftsje ik it ôffal goed. Neitinke foardatst wat nijs keapest 
is ek wichtich. Moatst echt nij ha? Kinst it noch meitsje litte, 
of kin in oar der noch wat mei? En iten keapje út dyn eigen 
omjouwing en fan it seizoen, dat is ek in goed ding.”
Rijpstra hat net altyd sa fanatyk west, sa fertelt se. “Doe’t ik 

yn 2006 as wethâlder de portefúlje duorsumens krige, haw 
ik my dêr hiel bot yn ferdjippe. It wie net sa dat ik sels dy 
portefúlje graach ha woe; as jongste wethâlder waard dy my 
tabedield. It wie doe noch wat in geitewollesokke-ûnderwerp. 
Mar geandewei rekke ik der hieltyd mear fan oertsjûge dat it 
op ’e kop ferkeard kaam as we sa trochgongen mei de wrâld.”

Grûnstoffe-analyze
By sirkulêre ekonomy giet it derom datst de dingen sa 
ûntwerpst en makkest datst se nei gebrûk útinoar helje 
kinst om se wer foar wat oars te brûken, leit Rijpstra út. 
Sirkulêr Fryslân is yn 2016 ûntstien út it bedriuwslibben wei. 
Acht ûndernimmers, dy’t apart faninoar mei duorsumens 
en sirkulêre ekonomy dwaande wiene, woene in platfoarm 
oprjochtsje om kennis te dielen en ynspiraasje op te dwaan. 
“Wolst wat dwaan wat wier effekt hat, dan hast oaren nedich. 
Kinst sels in sirkulêr bedriuw ha, mar as dyn taleveransiers 
net meiwurkje, dan hâldst de grûnstoffen net yn de omgong. 
Alderearst is doe in grûnstoffe-analyze makke, om dúdlik te 
krijen hokker grûnstoffen oft de provinsje yn- en útgeane 
en te bepalen hokker tema’s oft prioriteit ha moasten.” En 
sa is sirkulêr Fryslân begûn mei fiif tema’s, dêr’t de lânbou 
en de bou ek ûnder falle. Letter binne dêr guon bykaam, sa 
as it ûnderwiis. “Dat tema is wichtich, want as wy nó net de 
jongerein opliede neffens de sirkulêre útgongspunten, dan ha 
we aansten net it geskikte personiel.” Lid fan Sirkulêr Fryslân 
wurdst trouwens net samar. Rijpstra komt persoanlik del om 
te tsjekken oft it bedriuw him serieus ynset foar sirkulariteit. 
“Dat wol ik fiele as ik dêr bin. Giet it allinnich om mear 
hannel, dan kin in bedriuw net lid wurde.” 

Bysûnder
Doel fan Sirkulêr Fryslân is om yn 2025 de meast sirkulêre 
regio fan Europa te wurden. Rijpstra: “Dat liket a hell of a 
job”, mar eins tink ik dat we dat doel al hast berikt ha. Moatst 
net tinke dat ien ús útroppe sil ta meast sirkulêre regio, mar 
feit is dat Nederlân yn Europa koprinner is op it mêd fan 
recycling en sirkulêre ekonomy en dat Fryslân yn Nederlân 
sjoen wurdt as koprinner. Steatssekretaris Van Veldhoven 
fan Ynfrastruktuer en Wettersteat hat dat by har besite oan 
Sirkulêr Fryslân earder dit jier ek sein.”
Dat Fryslân sa heech skoart op sirkulariteit komt benammen 
trochdat bedriuwen, skoallen en oare organisaasjes dêr 
mei-inoar oan wurkje. “En dat fine wy hjir hiel gewoan. Mar 
dat is it net. Yn Amsterdam sil soks net slagje, sa sizze se 
dêr sels, want Amsterdamske bedriuwen binne folle mear 
op konkurrinsje rjochte en wolle faak net gearwurkje mei 
oare partijen om stappen te setten. It is echt bysûnder dat 

“ WE MOATTE 
NET SAMAR 
MEAR FAN 
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KEAPJE”
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dat yn Fryslân sa kin. We kenne inoar hjir en de lyntsjes 
binne koart. Grinslân en Drinte soene graach mei ús Sirkulêr 
Noard-Nederlân foarmje wolle.” Dan resolút: “Mar dat dogge 
we dus net.” Lykwols wurket Fryslân wol mei beide provinsjes 
gear om subsydzje te krijen. “Wolle we echt impact ha yn 
De Haach en Brussel, dan moatte we prate út namme fan 
Noard-Nederlân. Dus ha we mei de Biokoöperaasje yn Grins 
en it Noardlik Ynnovaasjelab Sirkulêre Ekonomy yn Assen in 
oanfraach yntsjinne foar de finansiering foar de kommende 
jierren. Sa kinne we as provinsjes ek ûnderfiningen útwikselje 
en faninoar leare.”

Europeeske ambysje
Rijpstra fynt it “fantastysk” dat de Europeeske Uny de latte 
ek heech leit mei sirkulariteit en de Green Deal. Neffens dy 
deal moat Europa yn 2050 in duorsume ekonomy ha. Rijpstra: 
“It sil lestich wurde om dat doel te heljen, mar sa’n stevige 
ambysje helpt wol om minsken oan te trúnjen om nó aksje 
te ûndernimmen. Witst wol dat sirkulêre ekonomy hielendal 
net wat nijs is? Eartiids libben de minsken op de terpen al 
folslein sirkulêr. Der waard neat wei. De yndustriële revolúsje 
hat yn dat opsicht skea dien, want doe waard it mooglik om 
hiel maklik fan grûnstoffen wat nijs te meitsjen. No moatte 
we alternativen betinke foar it opreitsjen fan grûnstoffen. 
Oan de iene kant giet dat hurd. Sa kin der al plestik makke 
wurde fan algen yn stee fan oalje, mar oan de oare kant moat 
der noch sa’n ferskriklik soad barre en útfûn wurde. In soad 
dingen moatte op grutte, Europeeske skaal regele wurde. Moai 
foarbyld dêrfan is it ferbod op it brûken fan fuortgoaiplestik. 
Yn Fryslân rinne we ek tsjin dingen oan. Sa woe de Ljouwerter 
Enerzjykampus de flier fan in âld gymnastyklokaal brûke foar 
akoestyske panielen, mar omdat neffens de regels alles watst 
út in gebou sloopst in ôffalprodukt is en in ôffalprodukt net 
samar brûkt wurde mei as boumateriaal, moast de hiele ser-
tifisearringssyklus opnij. By brân soene oars de panielen net 
sertifisearre wêze en soe de bouwer of eigener in probleem 
ha. De kosten rûnen sadwaande flink op. We ha no De Haach 
frege nochris nei it Boubeslút te sjen, oft dat yn guon gefallen 
net ienfâldiger kin.”

Fearkrêftige ekonomy
Rijpstra beklammet dat it by Sirkulêr Fryslân oer mear giet as 
it hieltyd opnij brûken fan grûnstoffen en guod. “Wichtich is 
ek dat alles watst dochst in posityf effekt hat op it wolwêzen 
fan minsken en op dyn omjouwing. De ôfrûne jierren binne 
der grutte ferskillen ûntstien. Sa ha de 26 rykste minsken op 
‘e wrâld mei-inoar mear fermogen as de earmste helte fan 

de minsken wrâldwiid. Dat is bizar en moat mear yn balâns 
wêze. Alles wurdt no ôfmetten oan jild, mar yn in sirkulêre 
ekonomy binne guon wearden op syn minst sa wichtich as jild. 
We moatte nei in ekonomy ta dy’t fearkrêftiger is en grutte 
skommelingen oankin. It is no gau krisis. Sjoch mar nei de 
koroanapandemy. Sirkulêre ekonomy kin helpe by in oplos-
sing.” Rijpstra wiist dêrby op it model fan de donut-ekonomy 
fan ekonome Kate Raworth. Yn dat model, dêr’t in sirkulêre 
maatskippij in grutte rol by spilet, kin it ferlet fan elkenien 
realisearre wurde sûnder dat de ierde dêrfan te lijen hat.

Oerstallich
Sirkulêr Fryslân is behelle by withoefolle inisjativen op it mêd 
fan duorsumens. As foarbylden neamt Rijpstra de Alvewege-
tocht yn 2018 en it doarpsmiel yn Sibrandabuorren fan ’t 
simmer om mear omtinken te freegjen foar lokaal iten. Moai 
fynt se bygelyks ek it inisjatyf fan it wurk- en learbedriuw  
Noardeast-Fryslân (NEF) om in recyclebûlevaar te begjinnen 
mei minsken fan de sosjale wurkfoarsjenning. Sirkulêr Fryslân 
is ek behelle by it nije Cambuurstadion. De feriening is 
frege mei te tinken oer de mooglikheden, net allinnich kwa 
bou, mar ek bygelyks hoe’t tefoaren kommen wurde kin dat 
minsken mei de auto nei it stadion komme. Rijpstra: “En sa 
wurdt Sirkulêr Fryslân hieltyd mear in begryp. Uteinlik wurde 
we oerstallich. Dan sit it sirkulêre tinken yn de Fryske genen. 
Dan is de reststoffe-enerzjysintrale (REC) yn Harns net mear 
nedich, want is der gjin ôffal, dan hoechst ek neat mear te 
ferbrânen.”

Houkje Rijpstra (57) is sûnt 1 septimber 2017 algemien direkteur fan Sirkulêr Fryslân. Dêrnjonken is se lid fan de Ried fan 
Tafersjoch fan de Fryske Akademy en fan dy fan de GGZ Fryslân. Fan 2006 oant 2017 wie Rijpstra wethâlder fan Tytsjerkstera-
diel. Sy is troud en hat twa bern (30 en 27 jier).

Sirkulêr Fryslân is oprjochte yn 2016 en telt no 
mear as 100 leden: bedriuwen, oerheden, MBO- en 
HBO-opliedingen, Wetterkampus Ljouwert en Kampus 
Fryslân. De oerheden en kennisynstellingen binne 
dêrby fasilitearjend oan de bedriuwen: oerheden kinne 
bygelyks sirkulêr ynkeapje en it ûnderwiis kin meitinke 
oer oplossingen foar problemen dêr’t by sirkulariteit 
tsjinoan rûn wurdt. Mear ynformaasje: www.circulair-
friesland.frl.
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