
 
 

© Noordhoff Uitgevers bv Bosatlas Pagina 1 van 2 
 

De Bosatlas van de 
duurzaamheid 

Docent 

Circulair ondernemen in je regio 

Zet duurzame activiteiten op de kaart 

VOORAF 

 

Afval kan een grondstof zijn voor nieuwe materialen en producten. Wat waardeloos lijkt 

(afval) is dan toch waardevol. In een circulaire economie draait het om het voorkomen van 

afval. Via het praktijkverhaal uit de provincie Fryslân bekijken de leerlingen wat die 

circulaire economie inhoudt en waar die overal ontstaat. Ook in de omgeving van de 

school. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van de les zijn de leerlingen in staat om: 

• anders naar afval te kijken, als grondstof voor nieuwe producten; 

• initiatieven van circulaire ondernemers in de eigen regio te herkennen; 

• kenmerken van een circulaire economie te benoemen.  

 

Opbouw 
1. Introductie: Circulair ondernemen in je regio (10 minuten) 

2. Atlasopdrachten (25 minuten) 

3. Afronding (10 minuten) 

 

Begrippen 

circulaire economie - In een duurzame en circulaire economie worden producten op de 

hoogste waarde hergebruikt, door goed onderhoud, reparatie of hergebruik. Afval is een 

grondstof voor nieuwe materialen en producten.  

duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Deveopment Goals of SDG’s) - 

Afspraken tussen de leiders van 195 landen om samen te werken aan het realiseren van 

een betere wereld voor iedereen voor 2030. De afspraken zijn samengevat in 17 

werelddoelen. 

 

Gebruik atlas 

 

Hoofdstukken Titel van de figuur Nummer figuur Tekst pagina 

Inleiding De 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties 

1 92 

3 Grondstoffen Een brede visie op circulaire 

economie  

1 56 

Broedplaatsen voor een circulaire 

economie in Fryslân 

3 57 

 

Overige benodigdheden 

• een Bosatlas van de duurzaamheid voor elk groepje leerlingen 

• toegang tot het internet 

• Google Maps of een papieren kaart van de regio, waarop de locaties van circulaire ini-
tiatieven kunnen worden gemarkeerd.  

 

  



Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 
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Tips voor (extra) werkvormen 

• Laat de leerlingen eerst kennismaken met de begrippen.  

• Deze les sluit inhoudelijk aan bij de lessen ‘De goudmijn bij je thuis’ en ‘Levensloop 
van je spullen’ bij de Bosatlas van de duurzaamheid.  

• Circulaire ondernemers gebruiken reststromen als grondstof voor hun producten. Ze 
voorkomen afval en ze verdienen geld met iets wat eerder waardeloos leek, zie 
https://www.circulairondernemen.nl/. 

• Voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen op https://www.sdgneder-
land.nl/. Daar vind je bij elk werelddoel voorbeelden en praktijkverhalen, plus de con-
crete subdoelen.  

• Platform Voor De Wereld Van Morgen is een community met slimme ideeën voor een 
betere wereld: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten.  
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