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Informatie



Welkom

Welkom lieve vrijwilliger,

Wat leuk dat je er bent! We kunnen ons voorstellen dat je
je afvraagt wat je kan verwachten als vrijwilliger bij
Stichting Permacultuur Friesland. In dit digitale
informatieboekje vertellen we je graag meer over wie we
zijn en wat we doen, en hoe vrijwilligersdagen eruit zien.

Lees het boekje op gemak door, lees je liever op papier?
Dan is er op Frijlân ook een geprint exemplaar te vinden.

Zijn er dingen onduidelijk of heb je andere vragen, 
stel ze dan gerust!

                                 
 

Telefoon 0647475873
Email info@frijlan.nl
Facebook @frijlan & @oerfloed
Instagram @frijlan
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1Stichting
Permacultuur
Friesland

Als Stichting Permacultuur Friesland willen het
evenwicht in de natuur en de sociale cohesie herstellen,
de natuur en de principes uit de Permacultuur zijn hierin
onze raadgevers. Ons doel is om blijvende en
voortdurende bewustwording op gang te brengen op
het gebied van ecologisch en duurzaam wonen, leren en
werken. 

Dit doen we met onze vrijwilligers, bewoners, bestuur, de
buurt en de stad, overheden, bedrijven en
onderwijsinstellingen. Samen bouwen we aan een
duurzame samenleving waarin de locaties van Stichting
Permacultuur Friesland hopelijk een inspirerende,
groene oase van rust en hoop mogen zijn.

We zorgen voor de aarde, zorgen voor de mensen en
delen onze overvloed. 

                                 
 

Wie zijn we en waar staan we voor?
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De principes uit de permacultuur zijn belangrijke
raadgevers in wat we doen. Hieronder vind je de drie
ethische principes (in het midden) en design principes
die ons helpen te leren van en te werken met de natuur.

                                 
 

Permacultuur Principes
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De Oerfloed is de Permacultuur proeftuin en het
voedselbos gelegen aan de boksumerdyk 5a in
Leeuwarden. De locatie is opgericht in 2012 en
verandert sindsdien kaalgeslagen landbouwgrond in
een groene oase en toevluchtsoord voor vogels,
insecten en enthousiaste natuurliefhebbers. 
 

Sinds 2018 is Frijlân onderdeel van Stichting
Permacultuur Friesland, gelegen aan de Boksumerdyk 5
in Leeuwarden (net achter Oerfloed). Op het oude
boerenerf experimenteren we met ecologisch duurzaam
en offgrid wonen, leren en werken in een eetbaar
landschap.
 

Ook onderdeel van Stichting Permacultuur Friesland zijn
de twee burgeriniatieven het Bijenflinterlint en
Ecologisch bermbeheer. Door het inzaaien en
onderhoud aan bermen worden deze toevluchtsoord
van bijen, vlinders en andere nuttige insecten en wordt
de biodiversiteit verhoogd. 

Verschillende locaties en projecten

Wat vind je er: 1.5 hectare groen, waterpartijen, 
verschillende hoogtes en meer dan 40 soorten bomen.

Wat vind je er: 1 hectare terrein, oude boerenschuur omgebouwd
tot (culturele) ontmoetingsruimte, oude loopstal omgebouwd

tot atelier, verschillende bewoonde tiny houses.



2Vrijwilligersdagen

Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan je als
vrijwilliger tussen 10.00-16.00 meewerken op het terrein
van Frijlân en Oerfloed. Op vrijwilligersdagen is een van
de bewoners van Frijlân gastmens, hij of zij ontvangt de
vrijwilligers en faciliteert in de werkzaamheden.

10.00 We starten met koffie & thee in het atelier of
in de huiskamer van Frijlân. We vertellen je meer
over de werkzaamheden die op het programma
staan en vragen aan je wat je graag wil doen.

De dag

Rond 10.30 starten we met de werkzaamheden. 
Ben je later, geen enkel probleem! We vinden het
belangrijk dat je een bijdrage kan leveren
passende bij jouw agenda en energielevels!

Rond 12.00 is het tijd voor de lunch. In het atelier of
de huiskamer van Frijlân staat koffie & thee klaar en
kan je je zelf meegebrachte lunch nuttigen.

Tussen 15.00-16.00 ronden we de werkzaamheden
af en ruimen we de spullen op. Wanneer je eerder
wil gaan, kan dat natuurlijk ook.

We vinden het fijn om te weten wie we kunnen verwachten op
vrijwilligersdagen. Wil je komen, meldt je dan aan door een

berichtje te sturen naar ons algemene nummer.
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Onkruid weghalen in de tuinen;
Zaaien, verplanten, oogsten en verwerken;
Onderhoudswerkzaamheden en klussen;
Opruimen en voorbereiden van activiteiten.

De verscheidenheid aan taken en werkzaamheden
binnen Stichting Permacultuur Friesland is groot. Er is
altijd genoeg te doen, zowel in het eetbare landschap,
de moestuin of de gebouwen. 

Voorbeelden van veel voorkomende taken:

De werkzaamheden

Wist je dat de ruimtes op
Frijlân ook te huur zijn? Zo
ontvangen we regelmatig

groepen voor vergaderingen.

Educatie is een belangrijke pijler van
Stichting Permacultuur Friesland. Zo
organiseren we regelmatig excursies

en werken we bijvoorbeeld samen met
de scouting.



3Waar vind ik wat?

Drinkwater | Drinkwater vind je in de keuken en het
sanitair in het atelier (ook warm water), en in de keuken
van de huiskamer in de boerderij.

Toilet | Een composttoilet vind je in het sanitair in het
atelier. Lees je voor je gaat de instructies op het toilet?

Afvalbak | In beiden keukens en in het sanitair staan
afvalbakken voor afval en plastic. Een grote container
staat bij de parkeerplekken op het terrein.

Compost | Groen afval wordt op verschillende manieren
gecomposteerd. Er is een wormenbak rechts van het
atelier en compostbakken bij de moestuin.

Wist je dat de locaties van Stichting Permacultuur
Friesland offgrid zijn? De enige nutsvoorziening die er te

vinden is, is drinkwater! De bewoners samen met de
vrijwilligers en gasten gebruiken per jaar de hoeveelheid

water van één eenpersoons huishouden (52.000 liter).
Offgrid betekent ook dat we slechts beperkte stroom
hebben (opgewekt door de zon) en geen riolering. 
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Tuingereedschap | In de boerderij vind je klein en groot
tuingereedschap. Kan je iets niet vinden? Vraag het!

Handschoenen en laarzen | Er zijn in verschillende maten
handschoenen en laarzen te vinden in de boerderij.

Water voor de planten | Op Oerfloed en Frijlân staan
verschillende IBC watertanks met water voor planten.

Zaden | In de kas aan het atelier op Frijlân staan
verschillende biologische zaden, gekocht of van
uitgebloeide planten.

Boeken | In het aterlier vind je een grote verscheidenheid
aan boeken over anders wonen, werken, eten en leven.



4Speciaal voor jou
Als vrijwilliger ben jij een belangrijk onderdeel van de
community, we nemen dan ook de tijd om naar je te
luisteren en je thuis te laten voelen. Ieder jaar maken wij
samen met onze vrijwilligers een jaarplanning, zo heb jij
direct inspraak op de koers die we als stichting varen.

Speciaal voor onze vrijwilligers wordt er enkele keren in
het jaar een gezellige activiteit georganiseerd zoals
seizoensfeesten. Ook mogen vrijwilligers (tegen een
kleine vergoeding) overnachten in het ingerichte keetje
of kamperen tegen gereduceerd tarief op het terrein.

In de toekomst hopen wij tegen een vriendelijk prijsje
ook onze oogst te kunnen delen met onze vrijwilligers 
en doen wij ons best in de toekomst een
onkostenvergoeding te realiseren. 




