


Informatiebijeenkomst Fjildlab 

19 januari 2021

Durk Durksz 



‘Spelregels’

• Infobijeenkomst wordt opgenomen
– privacy camera uitlaten!

• Graag microfoon en camera uit tijdens presentaties

• Vragen in de chat plaatsen
– niet behandelde vragen worden via email 

– beantwoord

• Discussie ronde, graag handopsteken
– moderator geeft woord 

– microfoon en (camera) aan

– duidelijke korte vraag stellen



Programma 

• Opening, Albert van der Ploeg, vz Fjildlab

• Overzicht lopende projecten

• Toelichting project Friese aardappel als icoon

• Subsidie regeling

• Stand van zaken Fjildlab

• Vragenronde 
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• Opening, Albert van der Ploeg, vz Fjildlab

• Overzicht lopende projecten (Durk Durksz)

• Toelichting project Friese aardappel als icoon

• Subsidie regeling

• Stand van zaken Fjildlab

• Vragenronde 



Toegekende projecten Fjildlab 

• Gerst voor Hop en Bier

• Zoet op Zout

• De Wichterij

• Verspillingsmarkt

• Coöperatief centrum

• Friese aardappel als icoon



Toegekende Projecten 

Overzicht toegekende andere projecten 

• Nachtwacht 360

• Wad’n bus

• Toerist vd Toekomst

• Innovatieve klapschaats

• Ontsnappen aan digitale dreiging

• Staalkrachtig NOF
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• Overzicht lopende projecten
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• Opening, Albert van der Ploeg, vz Fjildlab

• Overzicht lopende projecten

• Toelichting project Friese aardappel als icoon
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• Vragenronde 



Subsidie regeling 1 

Subsidie regeling Regiodeal Noordoost Fryslân

• Bruto Regionaal Product in 2025 => + € 400 miljoen;

• het aantal beschikbare banen stabiliseert;

• de beroepsbevolking hoger beroepsniveau

• het gemiddeld besteedbaar inkomen + 

• Meer schoolverlaters met een havo of vwo-diploma

• en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt

• Natuurinclusieve circulaire landbouw



Subsidie regeling 2 

Subsidie regeling Regiodeal Noordoost Fryslân

• Kleine projecten € 5000,-

– Hele jaar indienen

• Grotere projecten

– 3 tender rondes: jan – mei – sept

– Ranking op kwaliteit en effect

• Info op www.qop.nl

http://www.qop.nl/


Subsidie regeling 3 

Subsidie regeling Regiodeal Noordoost Fryslân

• drie programmalijnen: 

– Onderwijs en arbeidsmarkt

– Innovatie en ondernemerschap

• Oa. Fjildlab 
– 2d Economisch en ecologisch gebruik landbouwareaal 

uitgaande van circulaire economie 

– Regionale samenwerking en marketing.



Subsidie regeling 4

Subsidie regeling Regiodeal Noordoost Fryslân

• Max. 65% subsidie

dus min. 35% eigen bijdrage

• Max. 3 jaar (tot uiterlijk 31-12-2023)

• Geen subsidie op investeringen



Subsidie regeling 5

Subsidie regeling Regiodeal Noordoost Fryslân

• Verplicht format projectplan en begroting

• Ondersteuning QOP-team

• Pré-advies vooraf van QOP-team moet

• Aanvraag indienen bij subsidiebureau



Subsidie regeling 6

Beoordelingscriteria:
• Passen binnen doelstelling Fjildlab
• Natuurinclusief kringlooplandbouw stimuleren
• Arbeidsplaatsen creëren of behouden
• Nieuwe verdienmodellen
• Regionaal effect
• Kennis uitrolbaar naar rest NL en wereld
• Continuiteit na afloop project
• % subsidie gevraagd: lager% => hogere score



Randvoorwaarden Fjildlab

• Landbouw en passen bij één of meerdere kenniskringen Fjildlab
• Past bij de doelstelling van het Fjildlab: 

– "Het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot 
natuurinclusieve landbouw, circulaire productie in Noordoost Friesland."

• Ontwikkeling van duurzaam bodem- en (grond)waterbeheer, adaptatie 
aan toenemende verzilting en draagt bij aan ontwikkeling van 
biodiversiteit en verduurzaming van de landbouwsector.

• Verdienmodel: economisch, maar mag ook ecologisch of 
maatschappelijk

• In een van de Fjildlab kenniskringen om koppelkansen te kunnen 
maken of aanvullingen te kunnen doen.

• Naast de indiener(s) is minimaal 1 ondernemer uit de regio 
aangesloten, uitrolbaarheid naar andere ondernemers binnen dezelfde 
sector is een vereiste. Koppelingen met andere sectoren zijn ook 
mogelijk



• Opening, Albert van der Ploeg, vz Fjildlab

• Overzicht lopende projecten

• Toelichting project Friese aardappel als icoon

• Subsidie regeling

• Stand van zaken Fjildlab (Emiel Elferink)

• Vragenronde 



Veldlaboratorium voor het 
versterken van de circulaire 
economie en een duurzame 

landbouwsector 
in Noordoost-Fryslân



Gebied is uitgangspunt 
Landschap Mensen

Natuur/ biodiversiteit Bedrijvigheid



Samenwerken in een open structuur

Cocreatie

Public-private-
people-partnership

Open innovatie 
Structuur

Praktijkonderzoek &
onderwijs



7 thema’s

Natuur, Biodiversiteit 
en Landschap

Gezonde Bodem Water en landbouw Duurzame energie

Kringloop: Mest en voer Adaptatie aan Verzilting Voedsel en verspilling



Werkwijze: Kennistafels
Samen nieuwe initiatieven en ideeën ontwikkelen!

Doelen:

• Inventariseren waar regionale kansen liggen;

• Projectideeën verder brengen; 

• Projectgroepen ondersteunen en te reflecteren 
op voortgang en resultaten;

• Uitdragen resultaten en uitkomsten 



Samenstelling Kennistafels

• een trekkende lector;
• een ondersteunende secretaris;
• een vaste diverse kring van deelnemers (o.a.

agrariër, ondernemer, stakeholder, deskundige), 
die nauw betrokken willen zijn bij het verder 
brengen van het thema;

• wisselende deelnemers, die specifieke ideeën/ 
problemen willen aandragen en/of kennis 
inbrengen;

• 10-20 deelnemers.



1e oogst kennistafels  

• Tweedaagse 21-22 mei 2019

• 1-2 bijeenkomsten per Kennistafel

• > 100 project ideeën 



Oogst op hoofdlijnen

• Bodem



Bodem

• Visie/missie: gebiedsgericht optimaal bodembeheer

• 21 vraagstukken!

• 3 thema’s ‘prioritair’: mest, gewasrotatie en bodemleven

• Bodem voeden met mest

– Mestkwaliteit? mest wetgeving? Periode? Hoeveel? 

– Project:

• Proef met ruige mest, strorijke mest, digestaat door de tijd 
=> effect op bodem en gewas, lokale reststromen

• Mest op maat: kringloop MVH en AB



Bodem
• Bodemleven: voor weerbare adaptieve bodems

– Kennis? Biostimulanten? Inoculeren?

– Project:

• Inventarisatie ‘goede’ en ‘slechte’ bodems=> kaart NOF

• Hoe bodemleven te stimuleren. Maatregelen wat wel/niet

• Bouwplan in dienst van Bodemkwaliteit

– Gewassen? OS fracties? Beheer?

– Project:

• Zonnekroon als tussengewas

• Proef pootaardappels en eiwitteelt (kringloop MVH en AB)



Oogst op hoofdlijnen

• Natuur, Landschap en Biodiversiteit



Natuur, Landschap, biodiversiteit
Vraagstukken en handelingsperspectieven: onderzoek en concretisering

Biodiversiteit bovengronds / ondergronds
- wallen / singesl + toepassingen kruidenrijkheid: biodiv+ / productiviteit+
- klei: sloten, stroken, kruidenrijkdom: biodiv+ / plaagbestrijding+
- makkelijk uitvoerbare insectenmonitoring

Verhogen organisch material in bodem
- minder bodembewerking
- gebruik eigen organisch material
- aanpassen bouwplan

Verbinding burger, boer en landschap: 
- social projects.

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



Kennistafels

2-3 bijeenkomsten per jaar

Volgende:
• Natuur, biodiversiteit, landschap: 15 februari, middag
• Gezonde bodem: 16 februari, middag
• Water en landbouw: 10 februari, middag 
• Duurzame energie: 18 februari, ochtend
• Kringloop Mest & Voer: 16 februari, ochtend
• Mitigatie en adaptatie aan verzilting: 11 februari, ochtend
• Voeding: 11 februari, middag

Communicatie volgt, aanmelden via info@fjildlab.nl



Proef- en Demovelden

• Faciliteit voor onderzoek en demonstratie
– Infrastructuur

– Ondersteuning

– Data

• Praktijkbedrijf:
– Ecolana, Holwerd

– Geert Broersma, Damwâld

– Bûtefjild Better Wetter/ Romke Kinderman, 
Feanwalden



Fjildlab projecten!
Realiseren nieuwe producten, kennis of diensten

• 2-3 projecten per thema/jaar
• 35 verdienmodellen

Fjildlab project:
• Bijdragen aan doelstelling Fjildlab
• Betrekking hebben op landbouw 
• Besproken en passen bij één of meerdere kenniskringen
• Ecologisch, maatschappelijk  of economisch verdienmodel
• Minimaal 1 ondernemer uit de regio en uitrolbaar naar 

andere ondernemers



• Opening, Albert van der Ploeg, vz Fjildlab

• Overzicht lopende projecten

• Toelichting project Friese aardappel als icoon

• Subsidie regeling

• Stand van zaken Fjildlab

• Vragenronde 

• Afsluiting




