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Groene kennis van streekeigen gewassen

Doelstelling

Het project is ontstaan omdat er behoefte was vanuit de samenleving om de teelt van
streekgewassen nieuw leven in te blazen. Streekgewassen symboliseren authenticiteit,
streekeigenheid, duurzaamheid en kwaliteit en spreken de burger daarom aan. In dit project
willen de initiatiefnemers dat leerlingen, docenten en cursisten kennis maken met de teelt van
streekeigen gewassen. Het gaat om ontwikkeling van kennis van en ervaring met streekeigen
gewassen bij burgers, horecaondernemers en jongeren. Het project is ontstaan door een
vraag van Stichting Wrâldfrucht.
Doelen:
• Docenten, leerlingen en cursisten kennis laten maken met teelt streekeigen gewassen;
• Burgers prikkelen om een groentetuin aan te leggen en streekeigen gewassen te telen;
• Verhogen van kennis- en ervaringsniveau bij de deelnemende partijen door onderlinge
samenwerking;
• Ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, informatie delen,
communiceren en marketing door vmbo- en mbo-leerlingen en hbo-studenten door deze
een groot deel van het project uit te laten voeren.

Werkwijze

Leerlingen van het vmbo-groen uit Buitenpost maken tijdens lessen kennis met de
streekproducten en de teelt hiervan. De leerlingen hebben een proeftuin in de Kruidhof te
Buitenpost en telen hier streekeigen gewassen.
Leerlingen van de Middelbare Hotelschool Friesland College gaan nog verder met
streekproducten. Zij ontwikkelen vernieuwende recepten met de streekproducten en laten
deze proeven tijdens verschillende activiteiten.
Studenten van Van Hall Larenstein (hbo)en Nordwin College (mbo) hebben onderzoek
gedaan naar de rentabiliteit van het wâldbeantsje. Een teelthandleiding van dit gewas is het
resultaat.
Hobbytelers en andere geïnteresseerden worden enthousiast gemaakt om streekeigen
producten te telen in hun groentetuinen. Hiervoor zijn speciale cursussen ontwikkeld.

Resultaat

Studenten van Van Hall Larenstein hebben een teelthandleiding gemaakt voor deze
gewassen. In deze handleiding wordt stap-voor-stap beschreven hoe de teelt van het Giele
Wâldbeantsje en het Wâldgieltsje in z’n werk gaat. De informatie is geschikt voor zowel de
beginnende als de meer ervaren teler. Achterin de handleiding zijn verkoopadressen van
zaai- en pootgoed opgenomen.
Studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland College hebben tijdens een
netwerkbijeenkomst (Netwerk NoordOost, 19 mei 2010) gerechten gemaakt van streekeigen
gewassen voor de 400 deelnemers. Studenten van AOC Friesland hebben gezorgd voor de
aankleding van het kassencomplex. En tijdens de presentatie van het Masterplan voor de
economische ontwikkeling van Noordoost Friesland presenteerden studenten het project
Groene Kennis van Streekeigen Gewassen.
Studenten van AOC Friesland hebben zowel in 2010 als in 2011 een uitdeelactie
georganiseerd tijdens de Week van de Smaak. Voor basisscholen is er een lesbrief
ontwikkeld voor het themaproject over ’t Groentetuintje. Studenten van de Middelbare
Hotelschool Friesland College hebben in 2010 en 2011 voor ruim 200 basisschoolleerlingen
het Frysk Smaakfestijn georganiseerd in De Kruidhof.
Met het project Groene kennis van streekeigen gewassen wint Nordwin college in 2010 de
studentenprijs in de prijsvraag van het Nationaal Groenfonds.
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