
Beste lezer,

Graag nodigen we u hierbij uit voor de Simmerskoalle Flaaks 2021 die op woensdag 14 juli 
plaatsvindt, op de boerderij van Jouke Hoekstra die tegenover een bloeiend vlasveld ligt.

Op deze dag staat vlas centraal. Een gewas dat veel potentie heeft voor het gebied; 
het is een grondverbeteraar, draagt bij aan biodiversiteit, het is een grondstof om linnen van te 
maken dat gebruikt kan worden als alternatief voor plastic textiel.  
Kortom een interessante plant!

In het kader van de start van het programma “Wad van waarde”,  zijn de zaadjes  
geplant en op dit moment bloeit er iedere ochtend twee hectare vlas verspreid over vier  
percelen in Noord-Oost Friesland. 

Enkele jaren geleden zijn de eerste stappen gezet om de mogelijkheden van vlas te onder-
zoeken en zichtbaar te maken:  

    • De circulaire Fryske Trui, ontwikkeld door It Erfskip is daar een mooi voorbeeld van. Vlas is  
       met gerecyclede wol tot één garen gesponnen en van dit garen is de Fryske trui gebreid. 

    • De Waadrâne heeft dit voorjaar vlas gezaaid om meer biodiversiteit te bereiken. 

    • In het kader van het Europese Erasmus+ project ‘Craft your Future’ waarin o.a. House of  
      Design, Friesland College en Learning Hub Friesland projectpartners zijn, heeft It Erfskip in  
      samenwerking met het Friesland College afdeling Mode & Design lesmateriaal ontwikkeld  
      ‘Van vlas tot lap’ en daarmee betekenisvol leren toegepast in de lokale waardeketen.

UITNODIGING 
Simmerskoalle “Flaaks” 14 juli 2021



09:30 Inloop
09:45 Welkom door team  
10:00 Jelle Boerema wethouder Noardeast Fryslân - Opening 
10:20 Eileen Blackmore – Introductie ‘Wad van waarde – van waste naar biobased’
10:35 Simone Larabi - Toelichting ‘Wat is de waarde van het Wad’ 

10:45 Pauze 
 
11:00 Jan Willem van Kruyssen –  bijdrage aan biodiversiteit, interreg NSR project Beespoke   
 en het Agrarisch Collectief de Waadrâne
11:30 Erna van der Werff en Hendrik-Jan Hoekstra – Craft your Future, onderwijs waarin  
 ambachten en digitale tools bijdragen aan de circulaire economie 
11:45 Erna van der Werff - Circulair ontwerpen middels het Craft your Future spel  
 
12:30 Vegetarische lunch 

13:30 Evert Douma - Over vlasmuseum en demonstratie van vlas bewerkingsmachines
13:45 Werken met vlas!
 Evert Douma & Egbert Luinstra –  vlas hekelen en braken  
 Douwe van der Weij & Binne van de Velde –  eendenkorf vlechten (co-productie)
 Hester van der Werff –  vlaszeep maken
 Renze Hoekstra - lijnzaadolie maken
 Simone Larabi – ‘Wat is de waarde van het Wad’ sparren met ontwerpster
16:15 Lenno Vermaas, ‘Van de Bildt zaden en vlas BV’ - het telen van vlas als interessant gewas 
 
17:00 Food truck –  Snack, soep en ‘Fryske’ pokébowl 
 
18:30 Simone Larabi – Het resultaat van de inspiratie rondes ‘Wat is de waarde van het Wad’
19:00 Thomas Eyck – Vlas gezien vanuit de designwereld. Wat vindt Milaan van vlas? 
19:30 Team –  Afsluiting 
 
Locatie: Bollingwier 2, 9137 CE Oosternijkerk (buurtschap Bollingawier) 
Navigatie coördinaten: 53° 22’42.8”N 6° 02’08.4”E 
Bus 552 rijdt er langs vanuit busstation Dokkum.

Aanmelden via:  https://tinyurl.com/25ep3fhw
 

Georganiseerd vanuit de projecten:

www.craftyourfuture.eu         www.wadvanwaarde.nl
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