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De economie in Noordoost-Fryslân krijgt een impuls met de Regiodeal. In totaal gaat het om 
een investering van 57,5 miljoen euro tot 2025. Onderdeel hiervan is het Fjildlab. Dit is een 
veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame 
landbouwsector in Noordoost-Fryslân. 
 
De handtekening van de minister voor de Regiodeal is nog niet gezet. Toch zijn diverse 
partijen in Noordoost-Fryslân al voortvarend van start gegaan met het opzetten van het 
Fjildlab. Agrariërs en ondernemers gaan binnen het Fjildlab nauw samenwerken met de 
overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en inwoners. Fjildlab is een initiatief van de 
vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Agrarisch Collectief Waadrâne, Ondernemers Federatie 
Noordoost Friesland en Hogeschool Van Hall Larenstein. Gezamenlijk gaan ze zich 
bezighouden met uitdagingen die er liggen op het gebied van de landbouw. Met praktische 
innovaties willen ze de landbouw verduurzamen en de circulariteit op gang brengen. 
Aanleiding voor het project Fjildlab zijn de globalisering die de prijzen voor 
landbouwproducten en de agrarische sector onder druk zet, de risico’s die de 
klimaatverandering met zich meebrengt en de wens voor behoud en het versterken van 
natuur, landschap en biodiversiteit in de streek. 

Netwerk 
Fjildlab heeft al een groot netwerk dat voortdurend nog wordt uitgebreid. Hieronder een 
overzicht (niet volledig). 
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Deze partijen zijn met elkaar in contact over het ontwikkelen van duurzame en circulaire 
verdienmodellen. 

Living Lab structuur 
Het Fjildlab benadert al haar toekomstige projecten op een gestructureerde wijze en sluit 
daarin aan op de zogenaamde ‘Living Lab’ aanpak die op efficiënte en gedragen wijze moet 
leiden tot innovatie in en demonstratie van tientallen nieuwe verdienmodellen. We 
hanteren de volgende randvoorwaarden (‘benchmark’) bij het opzetten van projecten:  

1. Betrokkenheid van de 4 B’s (Bestuur, Beambten, Bedrijven, Burgers/NGO’s); 
2. Sluiten van de onderwijs en de onderzoeksketen (MBO-HBO-WO); 
3. Alleen verdienmodellen die niet ten koste gaan van milieu en welzijn; 
4. Zoveel mogelijk hergebruik van materialen en nutriënten; 
5. Regenereren van natuurlijke systemen (w.o. bodem). 

 
Gestructureerd op weg naar een gedeelde visie op 
duurzaam ondernemen in de landbouwsector 

De motor van innovatie bevat drie 
cruciale schakels 

 
 

 
Het Fjildlab werkt aan acht verschillende thema’s: natuur, biodiversiteit en landschap, 
gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie, mest, voer, verzilting en voeding. 
Binnen deze thema’s zijn veel verschillende projectideeën geformuleerd waaraan partijen 
willen gaan werken. 

Visie  
Uit de discussies in de kenniskringen is als overkoepelende visie vastgesteld dat we in 
Fjildlab gaan werken aan het aanpassen van landgebruikfuncties aan het natuurlijke 
systeem en NIET andersom.  
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In de figuur wordt de ondergrond als 
bepalend genomen voor datgene wat 
daarbovenop wordt ontwikkeld. 
Consequente toepassing moet leiden tot 
activiteiten die duurzaam en energie-
efficiënt meebewegen met de fysische, 
chemische en biologische randvoorwaarden 
die het landschap ons geeft.  
 

Hoofdlijn 
De volgende overkoepelende hoofdlijnen voor acties zijn geformuleerd: 

1. In kaart brengen van huidige situatie van het ge-hydrologisch systeem (welk water zit 
waar, hoeveel water is beschikbaar, wat is de invloed van klimatologische trends, 
zeespiegelstijging en bodemdaling, hoe wordt het beheerd, wat is de relatie tot de 
bodem en de gebruiker).  

2. Inventarisatie van best practices van (duurzame, circulaire, korte ketens) landgebruik- en 
natuurfuncties in relatie tot de plek (hier zijn bodemtypes, water-situatie en landschap 
op van invloed). Dit leidt tot een nieuwe ‘ideale’ landgebruik kaart passend bij de 
gedeelde visie. 

3. Identificatie en ontwikkeling van technische innovaties die passen bij implementatie en 
doorontwikkeling van best practices of geheel nieuwe aanpakken voor Fjildlab 
deelnemers 

4. Identificatie en ontwikkeling van financieringsmodellen (andere typen financiering, 
nieuwe verdienmodellen) die passen bij implementatie van deze doorontwikkelde of 
nieuwe typen van landgebruik. 

5. Aanpakken van bestuurlijke beperkingen die implementatie van duurzaam landgebruik 
afremt.  

6. Starten van demonstratieplekken en brûsplakken waar bovenstaande in praktijk wordt 
gebracht op een hoog-laag en bodemtype gradiënt in het Friese landschap. 

7. Zoveel als mogelijk benutten van overlegstructuur met agrariërs en MKB om bottom up 
de best practices, doorontwikkelingen ervan en nieuw aanpakken te implementeren en 
kennis te delen. 
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Thema’s 
Er zijn 8 thema’s geïdentificeerd door de partners en per thema is een kenniskring opgezet. 
Voor deze thema’s was 21 mei een tweede bijeenkomst. Uitgezonderd Verzilting en Voeding 
waarvoor het de eerste bijeenkomst was. 
 

Natuur, biodiversiteit, landschap: omzetten tot nieuwe producten en 
diensten; 

Gezonde bodem: als basis voor een circulaire economie 

Water en landbouw: verwaarden blauwe en groen ecosysteemdiensten 

Duurzame energie: regionaal geproduceerd en afgezet 

Mest: regionaal verwerken 

Voer: reststromen verwaarden 

Mitigatie en adaptatie aan verzilting: zilte producten en diensten 

Voeding: gezond, regionaal en functioneel 

  
  



De rijke oogst van de Fjildlab kenniskringen op 21 mei 2019 
 

5 
 

Kenniskringen 
Per kenniskring zijn de volgende prioriteiten en projecten opgehaald. Deze worden na 
ondertekening van de Regiodeal uitgewerkt tot vouchers en projectvoorstellen die na een 
beoordelingsprocedure kunnen worden opgestart.  

Natuur, biodiversiteit, landschap:  
Natuur, biodiversiteit, landschap en 
recreatieve sector inzetten voor nieuwe 
producten en diensten  
 

Projecten focus op 

 
 
Prioritaire problematiek: 
 Soortenproblematiek / (bodem) ecologie 
 Conflict biodiversiteit en bedrijfsvoering 
 Opschalen Natuurinclusieve landbouw  
 Ervaren van Landschapserosie en –pijn 
 Betrekken gemeenschappen / bewoners 

en toeristen 
 Klimaatadaptatie (warmer, droger en 

natter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit thema heeft een verbinding met 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. 
 

Biodiversiteit bovengronds / ondergronds 
 Wallen / singels + toepassingen 

kruidenrijkheid: biodiversiteit / 
productiviteit 

 Klei: sloten, stroken, kruidenrijkdom: 
biodiversiteit / plaagbestrijding 

 Makkelijk uitvoerbare 
insectenmonitoring 

 
Verhogen organisch materiaal in bodem 
 Minder bodembewerking 
 Gebruik eigen organisch materiaal 
 Aanpassen bouwplan 
 
Verbinding burger, boer en landschap:  
 Sociale betrokkenheid met projecten 

versterken. 
 
Biodiversiteit in bedrijfsvoering:  
 Verbreding functies boerenbedrijf: 

streekproducten, recreatie  
 Functionele agrobiodiversiteit inzetten 
 Prototypes / ‘best practices’ opschalen 
 
Landschap: versterking landschapsidentiteit 
 Landschapsspecifieke biodiverse 

structuur handhaven / terug brengen 
 Bodem, kruidenrijkdom  
 Waardering door belanghebbenden, 

leefbaarheid, beleefbaarheid 
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Gezonde bodem 
Als basis voor de circulaire economie 
 

Projecten focus op 

 
 
3 thema’s ‘prioritair’:  
 Mest 
 Gewasrotatie 
 Bodemleven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit thema heeft verbinding met 
Kennisconsortium Bodem in Oosterwolde 
 

Bodem voeden met mest 
Kennis: Mestkwaliteit? Mestwetgeving? 
Periode? Hoeveel?  
 
Projecten: 
 Proef met ruige mest, strorijke mest, 

digestaat door de tijd => effect op 
bodem en -gewas, lokale reststromen 

 Mest op maat: Kringloop 
Melkveehouderij (MVH) en Akkerbouw 
(AB) 

 
Bodemleven: voor weerbare adaptieve 
bodems 
Kennis: Biostimulanten? Inoculeren? 
Anders? 
 
Project: 
 Inventarisatie ‘goede’ en ‘slechte’ 

bodems=> kaart NOF 
 Hoe bodemleven te stimuleren. 

Maatregelen wat wel/niet 
 
Bouwplan in dienst van Bodemkwaliteit 
Kennis: Gewassen? Organische Stof (OS) 
fracties? Beheer? 
 
Project: 
 Zonnekroon als tussengewas 
 Proef pootaardappels en eiwitteelt 

(kringloop MVH en AB) 
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Mest: regionaal verwerken 
Voer: reststromen verwaarden 
 

Projecten focus op 

 
 
Prioriteiten 
Footprint verkleinen, circulair, lange termijn, 
integraal en veilig 
 Aantonen en onderbouwen van 

reductiemaatregelen 
 Spanningen tussen indicatoren, zoals CO2 

reductie en weidevogels 
 Waardeverbreding 
 Verdienmodellen, waardering 

kringlooplandbouw 
 

Algemeen: karteren en kwantificeren van 
productie en bruikbare reststromen 
 
Mest 
 Scheiden urine en feces in stal o.a. 

koetoilet 
 Toevoegmiddelen/ mestopwaarderen 

 
Voer 
 Rantsoenaanpassingen geen mais, 

alleen gras + grasdrogen 
 Alleen regionale grondstoffen samen 

met de akkerbouw 
 Alternatieve gewassen telen (b.v. 

winterbonen)  
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Klimaatneutraal en duurzame energie, 
robuuste kringlopen, energie regionaal 
geproduceerd en afgenomen en tenminste 
CO2 neutraal  
 

Projecten focus op 

 
1. Kringlopen sluiten 
2. Koolstofbuffering (tenminste nulmeting 

CO2) 
3. Opwekking duurzame energie  

• Meer opwekking 
• Betaalbare opslag 
• Balans vraag & aanbod 

4. Anticiperen op weersextremen (op 
microschaal met water- en 
energiebeherende coöperaties) 

 

Reststromen kringloop lokaal inzetten 
 Nutriënten uit rioolwater voor 

kunstmestreductie (5 jaar, trekker 
Wetsus, overlap Water) 

 Hoogwaardige grondstoffen uit 
biomassa (nu, trekker DLV, overlap 
Water) 

 
Opwekking duurzame energie  
 Gebiedsgerichte en collectieve aanpak + 

smart afstemmen + o.a. energie uit 
oppervlaktewater (nu, trekker NFW, 
overlap thema Water) 

 
Productontwikkeling op basis van 4e gewas  
 Non food producten als alternatief voor 

minder duurzame producten ter 
voorkoming van transportkilometers 
(nu, trekker nog niet bekend, overlap 
Bodem) 
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Voeding 
Gezond, regionaal, functioneel en 
volhoudbaar 
 

Projecten focus op 

 
 
Prioriteiten: 
 Gezonde productie in relatie tot gebruik 

bodem, grondstoffen 
 Aanbod en logistiek afstemmen op 

regionale schaal 
 Transparantie van productieproces 

vergroten 
 Gezondheidseffecten van producten 

kennen 
 

 Karteren voedselproductie in relatie tot 
regionale landgebruik. 

 Coöperatief Centrum voor Regionaal 
Voedsel (Coöperatieve Samenleving, 
Voedsel coöperatie Noord Nederland). 

 Verspillingsmarkt/Glèzen Merke 
 SHIFT (Sustainable Healthy Innovative 

Food Transition).  
 Meten van gezondheidseffecten samen 

met regionale centra en 
kennisinstellingen. 
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Mitigatie en adaptatie aan verzilting: 
Mitigatie als het kan, adaptatie als het 
moet 

Projecten focus op 

 
Prioriteiten: 
 Bewustwording (is het een probleem?) 
 Watertechniek (opslag, irrigatie, 

kwaliteit) 
 Bodem (invloed van zout op structuur, 

vruchtbaarheid) 
 Gewas en teelt (wat is zouttolerant, wat 

is een bruikbaar bouwschema) 
 Markt (wat kan je verkopen) 
 Bestuur (waar zitten de kansen, 

beperkingen) 
 Politiek (waarop sturen waterschap, 

provincie en rijk)  
 
 
Dit zilte thema heeft een verbinding met 
Regiodeal Holwerd aan Zee en zal als 
kennisplek en kennisdeler fungeren voor 
zoveel mogelijk van de adaptatie en 
mitigatie projecten in Friesland en 
Groningen. 

Perceel- en bedrijfsschaal 
 Meten, kennisdelen (> 100 boeren) 
 Water technieken opschalen van pilot 

naar bedrijfsschaal  
 Kennis van kleibodem o.i.v. zout  
Interactie van functies: Hoe blijf je goede 
buren? 
 
Regionale schaal  
 Watersysteem beter begrijpen en 

slimmer benutten samen met 
Wetterskip 

 
Economie: hoe kun je ‘zoute’ gewassen 
vermarkten? 
 Bulk of specialty? Samen met SALFAR 

partners, PotatoValley, HZPC, Agrifirm, 
restaurants 

 
Voortbouwen op wat al in gang is gezet: 
 Boeren meten water 
 Spaarwater 
 Zoet op Zout 
 Gebiedsprocessen 
 Demonstreren en mensen betrekken 
 Vanuit de praktijkproblemen blijven 

werken. 
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Water en landbouw: verwaarden blauwe en 
groene ecosysteemdiensten passend in het 
geohydrologische landschap 
 

Projecten focus op 

 
Prioriteiten: 
 Inventariseren van mogelijke ‘best 

practices’ 
 Karteren van water- en  bodemsysteem 
 Selecteren van best passend landgebruik 
 Definiëren van noodzakelijke innovaties 

en oplossen van belemmeringen 
 Demonstreren van mogelijkheden 

 In kaart brengen van een robuust 
geohydrologisch systeem samen met 
Wetterskip Fryslân en Provincie 

 Inventarisatie van best practices’ van 
(duurzame ecologische) landgebruik- en 
natuurfuncties in relatie tot de plek. Hier 
maken we gebruik van ‘best practices’ 
(inter)nationaal. 

 Paludicultuur, Agroforestry etc. 
 Financieringsmodellen (nieuwe 

verdienmodellen en korte ketens) die 
passen bij deze nieuwe landgebruik 
kaart. Samen met pensioenfondsen en 
“groene” banken. 

 Starten van demonstratieplekken en 
brûsplakken waar bovenstaande in 
praktijk wordt gebracht op een hoog-
laag gradiënt in het Friese landschap in 
samenwerking met landeigenaren. 

 
 


