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Met het project FjildLokaal neemt YN, Stichting 
Natuur Educatie Buitenpost en Hogeschool Van 
Hall Larenstein het initiatief om kansrijke en 
duurzame vernieuwing te stimuleren in de regio 
Noordoost Friesland. 

FjildLokaal wil een vraag gestuurd ecologisch 
en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen 
dat schakels in de voedselketen inspireert 
en activeert tot lokale voedselproductie / 
consumptie. FjildLokaal gaat kruiden, scheuten, 
kiemen en eetbare bloemen lokaal en vraag 
gestuurd telen en met een servicemodel 
aanbieden aan beoogde segmenten om 
zodoende een stimulans te geven aan lokale 
voedselproductie / consumptie. Tevens, is het 
doel om toekomstige generaties te onderwijzen 
door het ontwikkelen van een voedseleducatie-
programma voor leerlingen / scholieren over het 
belang van duurzame, lokale voedselproductie en 
een gezond voedingspatroon.

FjildLokaal is van mening dat het voedselsysteem 
momenteel totaal is doorgeschoten: het aanbod 
overstijgt de vraag en/of heeft geen aansluiting 
met de markt. Het massaal exporteren 
van producten buiten seizoen én het niet 
efficiënt indelen van lokale voedselproductie 
en logistiek, kost veel voor mens, planeet en 
voor de portemonnee. FjildLokaal vindt dat 
dit anders kan door lokale voedselproductie 
op een relevante manier aan te jagen en 
zo balans terug te brengen in ecologische, 
sociale en economische aspecten van lokale 
voedselproductie.
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Uit onderzoeken van Smaaklessen is gebleken dat voedselonderwijs op de basisschool, gecombineerd met 
vaardigheden, zoals koken of groente verbouwen, helpt bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam 
voedselpatroon. Door kinderen te onderwijzen over het belang van duurzame, lokale voedselproductie 
stimuleert dit de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedselpatroon. 

Onze ambitie 
FjildLokaal ziet het als hun ambitie om met het vraaggestuurde, ecologische en maatschappelijke verdienmodel 
schakels in de voedselketen te inspireren en activeren tot lokale voedselproductie / consumptie en zodoende 
een stimulans geven aan het consumeren / produceren van lokaal geteelde of geproduceerde producten. Ook 
wil FjildLokaal toekomstige generaties onderwijzen over het belang van duurzame, lokale voedselproductie en 
een gezond voedingspatroon door een voedseleducatieprogramma te ontwikkelen voor leerlingen / scholieren.  

Doelstellingen
• Schakels in de voedselketen inspireren en activeren tot lokale voedselproductie / consumptie en  
 zodoende een stimulans geven aan de productie / consumptie van lokaal geteelde / 
 geproduceerde producten;
• Toekomstige generaties onderwijzen over duurzame, lokale voedselproductie en het belang van een 
 gezond voedingspatroon door een voedseleducatieprogramma te ontwikkelen voor leerlingen / 
 scholieren;
• Lokale voedselproductie relevant aanjagen voor een beperking van verbruik voor transport, 
 verwarming, opslag, verpakking én korte-ketens stimuleren;
• Een korte-keten opzetten van producenten, leveranciers en afnemers door lokaal en vraag gestuurd 
 te gaan telen. Voor producenten en ketenpartners resulteert dit in eerlijkere prijzen, een aanbod dat 
 beter aansluit op de vraag en het voorkomen van verspilling;
• Stimuleren van de regionale economie en creëren van werkgelegenheid: Werkervaringsplekken en 
 ontwikkelingsperspectief bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met 
 zelfredzaamheid en zelfvertrouwen als eindpunt; 
• Het minimaliseren van de ecologische voetprint door vraag gestuurd en lokaal te telen; 
• Oprichten van een nieuw netwerk en partijen binden aan dit netwerk.

Wat gaat het opleveren?
• Ecologisch en maatschappelijk verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie/ consumptie;
• Ontwikkeling educatieprogramma voor leerlingen / scholieren m.b.t. duurzame, lokale 
 voedselproductie en een gezond voedingspatroon;
• Lokaal, vraag gestuurd teeltsysteem voor kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen;
• Servicemodel ontwikkelen met lokaal geteelde kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen voor 
 beoogde segmenten;
• Werkervaringsplekken en doorgroeimogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt met zelfredzaamheid en zelfvertrouwen als eindpunt;
• Betrokkenheid van onderwijsinstellingen; 
• Onderzoek en monitoren van emissies van nutriënten in bodem, water en lucht;
• Ontwikkeling van innovatieve, duurzame verpakkingsmaterialen met Van Hall Larenstein om de 
 ecologische voetprint te minimaliseren; 
• Ontwikkeling naslagwerk voor kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen;
• Kennisontwikkeling en kennisdeling: delen van resultaten / good pratices.

De haalbaarheidsstudie voor FjildLokaal is mogelijk gemaakt door: Regio Deal Noordoost Fryslân.


