
-Persuitnodiging- 

Regiotour Zeeland 

Urgenda bezoekt Zeeuwse duurzame koplopers 

 

Wie zijn in Zeeland de koplopers op het gebied van duurzaamheid? Welke biobased 

initiatieven lenen zich voor opschaling en wat is daar voor nodig? Die vragen staan van 

11 t/m 13 juni centraal tijdens de elfde Urgenda Regiotour.  

 

Door te touren langs duurzame initiatieven, wil Urgenda laten 

zien dat de duurzaamheidbeweging steeds groter wordt. Het 

doel is duurzaamheid te versnellen, door verbindingen te 

leggen,  koplopers te helpen met opschalen of 

belemmeringen weg te nemen. Het Urgenda-team, 

waaronder directeur Marjan Minnesma (nr. 1 Trouw 

duurzame top 100), Jan Rotmans (professor 

Transitiemanagement EUR) en Pier Vellinga (voorzitter 

Urgenda en professor klimaatverandering), bezoekt samen 

met gedeputeerden, studenten, wethouders en andere 

belangstellenden een veelheid aan initiatieven. 

In ruim drie dagen tijd komt de volle breedte van 

duurzaamheid aan bod met een focus op de biobased 

economy: Van algen tot duurzame dorpen en van Tholen tot 

aan Zeeuws-Vlaanderen. Van groene grondstoffen, biobased 

huizen tot aan boeren. Ondernemers, gemeenten, bewoners, studenten: ze komen allemaal aan 

bod en iedereen is welkom mee te toeren! 

  

Een greep uit de activiteiten:  

De aftrap van de Regiotour Zeeland vindt woensdag 11 juni plaats op de toeristische veiling van 

Sint-Annaland op het eiland Tholen. Diverse producten, zoals ‘nieuwe Thoolse aardappelen’, 

gaan onder de hamer en met diverse boeren en professor Jan Rotmans wordt gesproken over 

biobased mogelijkheden voor boeren. Het bedrijf Holonite uit Tholen krijgt een bijzondere Cradle 

2 Cradle certificering en maakt o.a. biobased bouwmateriaal zoals vensterbanken en 

drempels. Het duurzame dorp 's-Heer Hendrikskinderen wordt bezocht en de ACE Awards voor 

duurzame dorpen uitgereikt.  

 

Woensdagavond 11 juni vindt in Middelburg de MKB inspiratie-avond plaats waarin een zestal 

biobased ondernemers pitchen. Met oa de biobased mosselbank, Zeekraal, Lijnolieverf uit vlas, 

Spaanplaat van olifantsgras, Zeewier en Biozorgdisposibles. Volop gelegenheid tot netwerken, 

bezoeken van de biobased-markt, borrel en de uitreiking van de Gouden Lepel.   

 

 

http://www.maakdeswitch.nl/stem-nu


Donderdag 12 juni ontdekken we het biobased huis in Kruiningen, vindt op het Scalda een 

bruine bonen workshop plaats en spreken we met boeren over de eiwittransitie. In Terneuzen 

bezoeken we Biobase Europe, het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de 

biogebaseerde economie in Europa. 

 

Vrijdag 13 juni laat Van de Bilt Zaden en Vlas in Sluiskil zien wat vlasklodden betekenen 

voor verwerkende industrieën zoals papier, textiel en automobiel. We focussen op 

vlasvezelcomposiet als gevelrenovatie. Hierna krijgen we bij Warmoco & Yara meer te horen 

over WarmCO2 een project waarbij restwarmte en CO2 worden ingezet voor milieuvriendelijke en 

duurzame glastuinbouw. De Regiotour wordt in Goes afgesloten met scholieren van o.a. het 

Calvijn College, Scalda en HZ University of applied science, een ideeënwedstrijd en duurzaam 

slotfeest! 

  

Kijk voor het gehele actuele programma op www.urgenda.nl/regiotour 

  

Aanhaken & filmpjes  

Geïnteresseerden kunnen ten allen tijden aanhaken en zich aanmelden 

via annelies.bol@urgenda.nl o.v.v. Regiotour. Gedurende de Regiotour worden foto’s en filmpjes 

gemaakt die door Urgenda verspreid worden via Twitter @urgenda en #Regiotour, 

Facebook.com/urgenda, YouTube.com/urgenda, www.urgenda.nl/regiotour en de sites van onze 

partners. 

 

Over Urgenda 

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met 

bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil 

maken. Aan de hand van een concreet actieplan en een strategische lange termijn visie en een 

aantal Urgenda-projecten, willen we laten zien dat het kán. Dat duurzaamheid niet alleen hard 

nodig, maar ook leuk en inspirerend is. Urgenda is o.a. initiatiefnemer van de landelijke Dag van 

de Duurzaamheid op 10 oktober (10-10). www.urgenda.nl 

 

Urgenda werkt voor de organisatie van de Regiotour o.a. samen met: 

 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd een of meerdere onderdelen of dagen mee op stap te 

gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Annelies Bol, coördinator Regiotour, annelies.bol@urgenda.nl  06 – 412 52 087 

Matthijs Kettelerij – communicatiemanager Urgenda – matthijs.kettelerij@urgenda.nl 06-18 51 28 91 

Kijk voor het volledige actuele programma op www.urgenda.nl/regiotour   
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