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Wat is DuurzaamDoor? 
• 4 jarig programma ter ondersteuning van inhoudelijke 

duurzaamheidsthema’s 
• Leren van elkaar, sociale innovatie, netwerken, verbinden,  
     ontwikkelen, educatie, ontwikkelen instrumenten 

Voedsel Energie Circulair De energieke samenleving 



Regionaal Voedsel 
verbouwen en eten 

• Netwerken van OMFL, provincie, WUR, 
Biologisch netwerk samengebracht. 

 
• Nu ingebed en voortgezet via de provincie 

Flevoland in relatie tot de Floriade.  
 
• Internationaal door inbedding in Interreg 

programma.  



Eetbare leefomgeving 

• 400/500 leerlingen aan de slag in Voedselbossen 
• 3 Ontwikkelde COP’s met 30 deelnemende 

organisaties met bewoners, agrariërs, docenten, 
beleidsmakers. 

• Visiedocument met leidraad hoe voedselbos tot 
stand te brengen 

• Tool box met huiswerkopdrachten, stoomcursus 
voedselbos, omdenksessie en eetbare 
natuurquiz. 

• Uitbreiding via NMFF naar landelijk niveau  



Voedsel en gezondheid 

Sterk lerend en groeiend netwerk  
voedsel in de gezondheidszorg  
bestaande uit: 
• Verzorgingshuizen 
• Zorginstellingen 
• Groente en fruit producenten 
Bewustwording (koks willen weer  
‘koken.’) 
Smakelijker en gezonder voedsel 

 
 
 

  
 
 



Energie leren en 
stimuleren 

• Koppeling tussen netwerken IVN Flevoland 
en de NMFF. Ondernemers en overheden 
hebben kennis genomen van het 
Technasium concept.  

• De oplossing van de Technasium leerling 
voor het vraagstuk van de gemeente 
Dronten en DE-on wordt in uitvoering 
genomen.  

• Samenwerking Technasia en IVN nu 
landelijk uitgerold. 

 



Energie leren en 
stimuleren 

  

Succesvolle campagne energiebesparing in 
woning in de vorm van een wedstrijd waar 
tientallen Flevolanders weken lang aan 
deelnamen. 
De winnaar verdiende een complete 
energie make over van de woning. 



Scholier zoekt waarde 

• Leerlingen van 5 Technasia verbonden met  
      overheden om praktische vraagstukken op te lossen 
• Presentatie van de oplossingen in juni 2016 
• Ontwikkeling concept de circulaire school 



Flevodelen 
Veel lessen geleerd over de mogelijkheden voor 
burgerparticipatie in windenergieprojecten 
Deze kennis is ook elders toepasbaar 



Verbinden met de 
energieke samenleving 
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