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Waarom heb je er destijds voor gekozen om festival B 
in De Lawei te organiseren?
“In 2018 werd in Friesland de Soil Food Week georga-
niseerd. Wij wilden in die week een eerste Festival B 
organiseren op een plek in de buurt van Oosterwolde 
waar in de Soil Food Week al twee symposia plaats-
vonden. Dat was het moment dat de Lawei in Drachten 
in beeld kwam. Een prachtige schouwburg en ook 
een passende plek omdat in Drachten al veel initiatie-
ven plaatsvinden gericht op voeding en gezondheid 
zoals in ziekenhuis Nij Smellinghe en bij ROC Friese 
Poort. Daarnaast is de gemeente Smallingerland een 
fairtrade-gemeente en wilde deze gemeente inzetten 
op aandacht voor bodem, boeren, burgers en duur-
zaamheid, dit alles naadloos passend bij wat wij willen 
uitdragen richting consumenten. Drachten ligt centraal 
v.w.b. de noordelijke provincies en De Lawei is een 
prachtige schouwburg.”

Wat maakte dat onze samenwerking goed is geslaagd?
“De medewerkers van de Lawei stelden zich vanaf dag 
1 open, meedenkend en enthousiast op. De lijntjes zijn 
kort, men houdt zich aan gemaakte afspraken en er is 
ad hoc van alles te regelen.”

De lijntjes zijn kort, 
men houdt zich aan 
gemaakte afspraken 
en er is ad hoc van 
alles te regelen.
 
Hoe kijk je terug op het event?
“Met een gevoel van trots dat Festival B zo’n succes 
is en voor wat betreft de goede samenwerking met 
elkaar: organisatie, standhouders, sprekers, samen met 
alle medewerkers van de Lawei.”

Duurzame events
De Lawei streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Ook tijdens onze 
evenementen kiezen we voor opties die hieraan bijdragen.
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In oktober 2019 hebben we met Festival B een duurzaam festival georganiseerd in De Lawei. 
Drie vragen aan  organisator Harmien Haan over onze samenwerking: 

Zo gebruiken we geen plastic rietjes maar gaan we 
voor de papieren variant en kiezen we voor afwasbare 
flesjes voor de koffiemelk. 

Onze ingrediënten komen zoveel mogelijk uit de 
regio en waar mogelijk kiezen we voor biologische en 
fairtrade producten. Daarnaast liggen er maar liefst 
760 zonnepanelen op ons dak die De Lawei van 
groene energie voorzien.


