LEER- EN ERVAARCENTRUM
VOEDING EN DUURZAME
VOEDSELKETEN

Een leer- en ervaarcentrum voedsel en
duurzame voedselketen in Frederiksoord.
De derde plek

Een leer- en ervaarcentrum (LEC) past naadloos in de
huidige ontwikkelingen naar openbare ruimten die
mensen bijeenbrengen en de creativiteit stimuleren, de
z.g. ‘derde plek’. Mensen zijn nu veel virtueel bezig, maar
niets verslaat de echte wereld. Meer informele
ontmoetingsruimten eventueel gelieerd aan bibliotheken
en musea. Een podium voor lezingen, debatten, dans,
gamers. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten en
ruimte ontstaat voor innovatie en actie.
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Stichting de Nieuwe Leefstijl
Bezoekadres:
Majoor van Swietenlaan 1
8382 CE Frederiksoord

Voedsel is zo vanzelfsprekend
voor ons allemaal dat geen
bestuurder in de gemeente of
provincie het expliciet in zijn
portefeuille heeft. De impact
van voedsel is echter groot en
duidelijk op: gezondheid,
veiligheid, milieu, energie en
arbeid. En op onze economie!
Daarom moeten er plaatsen
komen voor bewustwording
van die belangrijke relaties.
Niet alleen voor bestuurders
en beleidsmakers, maar voor
iedereen.
Stichting de Nieuwe Leefstijl
werkt hieraan door middel van
(o.a.) het opzetten van een
leer- en ervaarcentrum
voeding en duurzame
voedselketen.

Centraal thema bij het leer- en ervaarcentrum zal met
name voedsel zijn, de noodzakelijke grond (land- en
tuinbouw), veeteelt, vissen, het water (niet alleen voor de
vissen, maar met name het benodigde water voor de
productie van voedsel). De op te doen ervaringen
leveren meer inzicht in wat er nodig is om het voedsel op
onze borden te krijgen.

Bewustwording

Dit inzicht is niet alleen gericht op consumenten, maar ook
op producenten, bestuurders en beleidsmakers. Met
name zal ook aandacht geschonken worden aan
kinderen, om via de kinderen ook de ouders te bereiken.
De kinderen samen met de ouders in het LEC te krijgen is
een belangrijke opdracht. Overigens wordt dit al op
beperkte schaal in Frederiksoord gedaan door Bouwe
Ruiter van Landbouwe i.s.m. het Kiemhuis via de
Foodzoekersactiviteiten bij Museum De Koloniehof. De
Nieuwe Leefstijl wil daarop ook nadrukkelijk aansluiten en
heeft al met Bouwe Ruiter over samenwerking gesproken.

Voedselverspilling

Niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor koks is het
volgens de verhalen nodig om gewezen te worden hoe
ingesleten gewoontes kunnen leiden tot bijvoorbeeld veel
voedselverspilling. Zo bleek laatst een kok alle groen van
prei weg te gooien. Ook leek het erop dat slechts werd
gelet op hoe het op het bord werd opgediend en alles
verder daaraan ondergeschikt was. Met organisaties als
Noorden Duurzaam, maar met name ook met de Natuur
en Milieufederatie(s) en IVN zullen dit soort onderwerpen
een plek krijgen.

Foodtopia

Stichting de Nieuwe Leefstijl wil op een passende locatie
de permanente tentoonstelling Foodtopia onderbrengen.
Deze door Museum Boerhaave i.s.m. de Rabobank
ontwikkelde tentoonstelling (gastconservator Louise
Fresco) is daar te zien geweest in 2015 en in 2016 deels
ook in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.
Deze afdeling werd typerend de Rabo Inspiratiezone
genoemd.

De Nieuwe Leefstijl is hierover in
overleg met Museum Boerhaave dat
momenteel voor groot onderhoud tot
17 november gesloten is.
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Dit deel van het LEC zou er als volgt uit kunnen zien:
Let op: Food, Coffee én Friends!
Dus een echte ‘derde plek’!
Streven naar diversiteit in de breedst
mogelijke zin: leeftijd, gender,
denkstijl, achtergrond.
Toegevoegde waarde in prikkelen
van o.m. emotionele, sociale,
culturele aspecten.

Triple helix

Al 2000 jaar geleden zei Hippocrates: “Uw voedsel zal u
genezen”. De wetenschap achter die stelling ontwikkelt
zich dagelijks. Elke dag opnieuw ontdekken
wetenschappers baanbrekende feiten over het verband
tussen voeding en ons immuunsysteem, onze gezondheid.
Zeker bij een ouder wordende populatie met groter
wordende kans op opstapeling van chronische ziekten
(co- en multimorbiditeit) is het zaak om op tijd de voor- en
nadelen van bepaalde voedingsstoffen te kennen. In
Nederland hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten
tegelijkertijd (ongeveer een kwart van de 4,5 miljoen met
chronische ziekten), met grote consequenties voor
kwetsbare ouderen.
Het leer- en ervaarcentrum zal daarom hier de nodige
aandacht aan schenken en de triple helix voeding,
gezondheid en duurzaamheid – het geheel ook in een
economische context - zo goed mogelijk invullen.

Van de grond tot mond

De totale keten ‘van de grond tot de mond’ of ‘van de
boer tot het bord’, en van een visser geleerd: ook van de
boot tot het bord, zal aandacht krijgen. Dat betekent dat
ook de rol van de landbouwers, boeren, tuinders en vissers
en de ontwikkelingen die er plaatsvinden rondom
duurzaamheid (niet alleen verkorte voedselketen, maar
ook nieuwe landbouwmethoden (vaak ook opnieuw
ingevoerde oude…) en de wetenschap eromheen zullen
aandacht krijgen, waarvoor de juiste expertise (geregeld)
wordt ingeschakeld.

Waarom Frederiksoord?

Twee eeuwen geleden was Frederiksoord, als eerste plek
van de Maatschappij van Weldadigheid, ook de eerste
plek waar geëxperimenteerd kon worden met nieuwe
wijze van maatschappelijke betrokkenheid. De film ter
gelegenheid van de nominatie als UNESCO
Werelderfgoed geeft dit erg goed weer.
https://youtu.be/x2idyArcwZ8
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En zoals de reclame-uiting ook luidt: ‘Welkom toen,
welkom nu!’

De tuinbouwschool van Frederiksoord vroeger

Geschikte locaties

De Nieuwe Leefstijl is door de burgemeester van
Westerveld in eerste instantie gewezen op de inmiddels al
13 jaar geleden verlaten tuinbouwschool.
Dit complex herbergt – ondanks de verpaupering die de
afgelopen periode heeft plaatsgevonden – een voor
Nederland unieke tuin die een bezienswaardigheid kan
worden als deze – met behulp van studenten, vrijwilligers
en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt – weer in
volle glorie kan worden hersteld. Hierbij kan De Kruidhof in
Buitenpost een adviserende rol spelen en kunnen we
eventueel een samenwerkingsverband aangaan
(afspraak hierover begin september).

Fruithof van De Kruidhof

De Kruidhof is de botanische tuin van Friesland en heeft de grootste
collectie geneeskrachtige kruiden van West-Europa. Op een oppervlakte
van ruim 3,5 hectare bloeien jaarlijks meer dan tweeduizend
plantensoorten, gegroepeerd in zeventien fascinerende tuinen en
collecties. http://www.dekruidhof.nl/
Ter vergelijking: de tuin van de tuinbouwschool was 7 ha.

Maar er zullen nog diverse oud-leraren en oud-leerlingen
zijn die hierbij ook een rol kunnen en willen spelen. Voor
de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn
inmiddels al contacten met BATS en JEF. Ook Demo
Advies uit Havelte heeft zich gemeld, maar er is al veel
expertise in eigen huis.
Inmiddels begrepen dat één van de oudere plannen om
er een zorgcomplex te ontwikkelen verder is/wordt
uitgewerkt. Met Ruud Slot inmiddels erover gesproken
(afspraak Huub Rommers volgt zeer binnenkort). Hij ziet
samen optrekken wel zitten en wij hebben aangegeven
dat behalve de zorg- en voedingscomponenten ook
zingeving een belangrijke factor is. Het zou daarom ook
goed zijn als er sprake is van huisvesting van ouderen om
oud-leraren van de tuinbouwschool daar terug te krijgen
om voornoemde inzet te begeleiden en te coachen.
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Levensboom van De Kruidhof

Alternatief

Als de locatie van de voormalige tuinbouwschool niet
mogelijk is, zou de huidige locatie van Museum De
Koloniehof na hun verhuizing zeker passend zijn.

Financiering

Voor de gesprekken met Museum Boerhaave resp.
Rabobank en t.a.v. financiering (met o.a. LIDL) is
noodzakelijk dat over een passende locatie gesproken
kan worden en de noodzakelijke inrichting en aanpassing
van het businessplan.
Overigens is ook sponsoring door bedrijven in de
omgeving mogelijk (vergelijk de border van Sonnema
Berenburg in De Kruidhof). Er zijn inmiddels al contacten
met enkele bedrijven die hierbij passen.

Basiskamp Entre Nous

En natuurlijk zijn we nadrukkelijk betrokken bij de
activiteiten van basiskamp Entre Nous. Niet alleen
organiseren we bijeenkomsten en hebben sprekers
geregeld, maar is met name Anita ook ingezet voor het
regelen van legertenten en de voedselvoorziening.
Onder meer organiseren wij op 8 september een
evenement over en met vluchtelingen, op 12 september
een bijeenkomst van de Creative Council NoordNederland met een preview van de film over Drenthe
(voor de ‘ambassade van Drenthe’ in Den Haag op
Prinsjesdag), op 13 september over de relatie tussen
armoede en gezondheid, op 15 september over kind en
voeding en 17 september over Positieve Gezondheid.
Deze activiteiten leveren naast de kennismakingen tot nu
toe naar verwachting een goede basis voor
samenwerking met de locale gemeenschap.
Daarnaast is er reeds samenwerking of contact met
regionale organisaties als bijv. NMF, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, landschapsbeheer,
Bijenvereniging, Vlinderwerkgroep, Regionomie,
Regiocampus en relevante andere organisaties als De
Tuinen van Weldadigheid.
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Andere activiteiten

Het leer- en ervaarcentrum zal de basis zijn voor een
‘innovatiehub’, waar onderzoek, onderwijs en
bedrijfsleven samenwerken. Daarover zijn met enkele
HBO-instellingen al afspraken gemaakt.
De stichting de Nieuwe Leefstijl zal met relevante
deskundigen ook de mogelijkheden voor het ontwikkelen
van een voedselbos onderzoeken en ook een of
meerdere Weekendscholen opzetten in de provincie.
E.e.a. passend in een integrale aanpak van de
mogelijkheden in Frederiksoord.

promotie voor de film “Het verhaal van voedsel” waarin het belang van een platform voor de
aandacht voor voedsel uiteengezet wordt(http://www.strawberryfields.nu/project/voedsel.html)
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