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Jaarverslag 2017
Inhoudelijk verslag over Lab Vlieland

VOORWOORD
Om je als geestverwant, partner, opdrachtgever of gewoonweg geïnteresseerd persoon op de hoogte te 

houden van Lab Vlieland’s voortgang, publiceren we dit jaarverslag. Een verslag waarmee we terugblikken, 

het jaar afsluiten en 2018 inluiden.

OVER LAB VLIELAND
Lab Vlieland is aanjager van de duurzame en circulaire transitie en stelt haar 
werkplaats open voor ideeën, projecten en best practices. Soms als verteller, 
soms als verbinder, maar altijd als versneller: Goed voor Nederland én de rest 
van de wereld.

De naam zegt het al. Het Laboratorium is als een metafoor voor onze werkwijze en onze werkplaats. 

Bij Lab Vlieland vinden proeven, pilots en tests plaats. We stappen met open visie en andersdenkend in 

projecten. We delen opgedane kennis en inzichten open source om de circulaire/duurzame transitie te 

versnellen.

LAB VLIELAND
Tijl, Govert, Ferry, Anna, Danny, Mayte, Arnout

https://labvlieland.nl/
https://labvlieland.nl/
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Verhaal en inspiratie
VLIELAND DUURZAAM!
In samenwerking met Gemeente Vlieland, Urgenda en de Vlieland Duurzaam! groep organiseerden we een 

reeks bijeenkomsten in De Jutter op het eiland. Dit heeft tot een aantal burgerinitiatieven, vervolgtrajecten 

en een breed gedragen ambitie om Vlieland in 2020 CO2-vrij te maken geleid. Lab Vlieland faciliteerde de 

bijeenkomsten en droeg bij aan het inhoudelijke programma.

PRESENTATIES LAB VLIELAND
Door presentaties te geven en deel te nemen aan panels delen we kennis en inzichten voortkomend 

uit de projecten. Afgelopen jaar deden we dit tijdens: Eurosonic Noorderslag EPIC (3), ADE Green (3), 

Rijkswaterstaat, Greendeal; Afvalvrije festivals (2) & Greendeal; Schone Stranden, Hogeschool van 

Amsterdam, Universiteit Utrecht, Streekwurk [Waddeneilanden], We The North [Gemeente Groningen].

WIJ WATER
Wij Water is het overkoepelende thema rondom het herwaarderen van drinkwater op Into The Great 

Wide Open 2017. Samen met onze partners ontwikkelden we waterbar BRAK die tevens diende als 

schaalmodel van de Vlielandse waterkringloop. De cyclus waarbij zeewater drinkwater wordt is met een 

indrukwekkende constructie van het innovatieve productlabel Weltevree uitgebeeld. De waterbarista’s 

vertelden het verhaal van de Watermeent en schonken producten op basis van het lokale kraanwater. 

Tijdens het zondagochtendprogramma is de Watermeent opgericht onder begeleiding van Sef, en 

met bijdragen van voordrachtkunstenaars Edwin Gardner, Hiske Versprille, Leopold Messan en Thijs 

Middendorp. Allemaal introduceerden ze water vanuit een verschillende invalshoek. Wij Water is een 

project van Lab Vlieland, Into The Great Wide Open, Dopper, Weltevree, Studio Rooiejas, Monnik en Vitens

 
Een van de Vlieland Duurzaam! bijeenkomsten met vissenkom dialoog

https://vlielandduurzaam.tumblr.com/
https://labvlieland.nl/watwedoen
https://labvlieland.nl/nieuwsitem/de-wij-water-mini-docu
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Raad en daad
 

INTO THE GREAT WIDE OPEN
Op Into The Great Wide Open richten we ons op duurzaamheid door projecten te ontwikkelen, ons netwerk 

in te zetten, te communiceren en het festival het hele jaar door te vertegenwoordigen.

• We pakten de CO2-kringloop aan door tweede generatie biobrandstof te gebruiken voor eigen 

  stroomproductie en voor een deel van het vervoer.

• Met een snelcomposteermachine is in 24 uur 1000 kilogram composteerbaar festivalafval omgezet in

   bruikbare grondstof: compost.

• Onder de naam Wij Water zijn projecten opgezet om drinkwater her te waarderen. 

• Met de CO2-vrije vrachtlijndienst zijn materialen voor het festival vervoerd

• Mede dankzij Innofest werden flinke stappen gemaakt op het gebied van kW/h afrekening.

ZONNEWEIDE
In opdracht van de ECV (Energiecoöperatie Vlieland) bieden we technische ondersteuning bij de realisatie 

van de zonneweide. In 2017 hebben we geholpen bij de laatste afstemmingen over de indeling en de 

hoogte van de constructie. In december is de opdracht verleend en voorjaar 2018 gaat de weide gebouwd 

worden.

PROGRAMMA INNOFEST
Twee jaar terug lanceerden we samen met een coalitie van festivals en overheden Innofest. Het initiatief 

zet 8 Noord-Nederlandse festivals in als living labs voor innovaties. Afgelopen seizoen ontstonden er 126 

leads en ideeën, kwamen 38 ondernemers tot een echte test met als resultaat 29 follow-ups. In november 

nam Innofest de European Enterprise Promotion Award in ontvangst. Lab Vlieland ontwikkelt als co-

founder een deel van het programma.

De WAD-fles (Water Achter Duinen), een ode aan het Vlielandse kraanwater

https://labvlieland.nl/nieuwsitem/de-v-power-onder-de-biobrandstof-verkrijgbaar-op-vlieland
https://labvlieland.nl/nieuwsitem/van-etensresten-naar-compost-in-24-uur
https://labvlieland.nl/nieuwsitem/duurzaam-vrachtvervoer-tussen-amsterdam-en-de-waddeneilanden
https://labvlieland.nl/nieuwsitem/de-incentives-de-juiste-kant-op-zetten
https://labvlieland.nl/nieuwsitem/innofest-wint-de-european-enterprise-promotion-award
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Product- en conceptontwikkeling
CO2 DASHBOARD
Als vervolg op de Vlieland Duurzaam! ambitie ontwikkelden we samen met Urgenda en Mijnwoning.nl 

een dashboard waarmee de huidige CO2-uitstoot van Vlieland (op het gebied van gas en elektriciteit) 

inzichtelijk is. Het Lab ontwierp het dashboard en zorgde voor de inhoudelijke invulling.

GROENE KENNISBANK
We werken aan een online database voor het duurzaam organiseren van evenementen en festivals met 

daarin toolkits, case studies, rekentools, onderzoeken, video’s en leveranciers. Als proof of concept van 

de database bouwden we een testversie om uit te vinden welke informatie niet mag ontbreken, aan welke 

zoekcriteria er moet worden voldaan en welke technische problemen er ontstaan in geval van opschaling.

SOCIAAL EN DUURZAME WERKPLAATS
In de sociaal duurzame werkplaats verhuren we slimme oplossingen voor evenementen en gaat de 

uitvoering samen met sociaal maatschappelijke partijen. Zoals Cement, waarvan we onze samenwerking 

tijdens EPIC 2017 lanceerden. Cement is een organisatie die jongeren met een (arbeids)beperking inzet 

bij het bouwen, breken en bedienen van festivals en dat deden ze op o.a. Here Comes The Summer, 

Bevrijdingsfestival Utrecht, Best Kept Secret en Into The Great Wide Open. Ook gingen we een   

samenwerking aan met de verkeersregelaars en werkbrigade van Boswerk bij A Day At The Park en 

Dekmantel in het Amsterdamse Bos.

Plek en de mensen
KAMPUS VLIELAND

In 2017 zijn we Kampus Vlieland gestart. Dit is een plek op Vlieland waar kennisinstellingen, bedrijven 

en organisaties in “splendid isolation” kunnen werken aan nieuwe ideeën, plannen en campagnes. Onder 

de Kampus werd in 2017 al de Raad van Twaalf georganiseerd. Into The Great Wide Open en Kampus 

Vlieland bundelde hierin krachten en gingen samen met Dopper Foundation en Studio Rooie Jas het 

voortraject van Wij Water in.

http://www.cementmeppel.nl/
http://kampusvlieland.nl


6

Vooruitblikken

In 2018 leggen we verder koers richting het verduurzamen van festivals. Dit doen we stap voor stap 

met afval bovenaan de agenda. We helpen verschillende festivals door ter plekke de afvalstromen om te 

zetten in grondstoffen. 

We brengen de CO2-uitstoot van Vlieland in kaart en gaan Vlielanders activeren om de transitie naar 

schone energieleveranciers te maken zodat de ambitie ‘in 2020 CO2 vrij’ gehaald kan worden. 

En met Kampus Vlieland gaan we het bedrijfsleven inspirerende en creatieve programma’s bieden: Wil 

je ook stappen maken met de energietransitie binnen je bedrijf? Is er wel een strategie, maar struggle je 

om die te vertalen naar de praktijk? Kampus Vlieland kan jou hierbij helpen door op een creatieve manier 

handen en voeten te geven aan jouw duurzaamheidsstrategie.

Al veel moois op de plank dus. Het hele jaar op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of 

volg ons op Linkedin, Facebook, Twitter of instagram.

De Opwekking van de Watermeent tijdens Into The Great Wide Open

https://labvlieland.nl/nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/lab-vlieland/
https://www.facebook.com/labvlieland/
https://twitter.com/LabVlieland
https://www.instagram.com/labvlieland/

