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Ekolarium Fryslân 

 

  

Wat is Ekolarium Fryslân? 

Ekolarium Fryslân is een beleefcentrum, waar je door gebruik te maken van al je zintuigen 
kennis kunt maken met de SDGs, oftewel de 17 werelddoelen. Denk aan thema’s als water, 
energie, klimaat, voedsel, circulariteit en biodiversiteit die centraal staan, waarbij je overal 
aan mag zitten, mee mag spelen en ze letterlijk kan beleven.  

 

 

Waar is het Ekolarium? 

Het Ekolarium is vooralsnog een concept, waarbij de vorm de inhoud volgt. Het kan op één 
plek zijn of juist meerdere plekken, mobiel of statisch, geïntegreerd of losstaand. Dit zal zich 
gaandeweg in het proces uitwijzen. 

 

 

Voor wie is het? 

Kinderen en jongeren (PO en VO) gaan er ervaren en ontdekken. Zij nemen hun ouders of 
leraren mee, die daarmee ook meegenomen worden in de bewustwording.  

Gezinnen zijn er welkom voor een inspirerende middag uit en toeristen kunnen we laten zien 
wat er in Fryslân allemaal voor moois gebeurt op het gebied van de SDGs.  

In een later stadium worden MBO en HO betrokken om met experts thema’s vorm te geven 
in het Ekolarium door te bedenken, onderzoeken, ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden.  

  

#what 

#where 

#who 
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Waarom bezoeken? 

Kinderen en jongeren gaan doen en ervaren en via fun & flow bouwen ze positieve 
associaties op bij herkenbare onderwerpen waar ze iedere dag mee te maken hebben. Deze 
positieve associaties worden verbonden op verschillende niveaus: wat betekenen de 
werelddoelen voor mij, voor ons en voor de wereld?  

Als leraar beleef je mét je klas het Ekolarium, een toegankelijke manier om inspiratie op te 
doen om Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in je onderwijs te integreren. 

De verbinding met buiten wordt gelegd, wat je beleeft in het Ekolarium ga je ook in de ‘echte 
wereld’ ontdekken, bewust of onbewust. 

Het Ekolarium is een bron van inspiratie en succesverhalen. 

 

  

Hoe werkt het? 

De strategie is door fun & flow positieve associaties te creëren bij de 17 werelddoelen. Het 
beleefcentrum is educatief en maakt nieuwsgierig naar meer. Wetenschap, techniek en 
creativiteit worden ingezet om de zintuigen te prikkelen bij onderwerpen als water, natuur, 
afval, voedsel en energie.  

 

  

Wat levert het op?  

Het Ekolarium levert bewustwording op naar het eigen gedrag, prikkelt de 
verbeeldingskracht richting: ‘zo kan het ook!’ en zorgt voor een actieve houding en daarmee 
gedragsverandering.  

#why 

#how 

#results 
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Vanuit deze actieve houding kun je zelf tot actie komen (bijv. bewuster je afval scheiden) of 
meedoen aan acties (Himmeldei, jeugd-Vonketon etc.)  

 

 

Voor welk probleem is dit een oplossing? 

Duurzaamheid en de SDGs zou iets mogen zijn van ons allemaal, niet alleen van de hoogopgeleide 
groep mensen die het kan betalen. Het Ekolarium draagt bij aan kansengelijkheid en inclusiviteit door 
het toegankelijk te maken voor iedereen en door de onderwerpen die centraal staan.  

Ekolarium Fryslân biedt inspiratie voor scholen om aan de slag te gaan. Duurzaamheid is geen vak op 
school en hoe kun je beslissen waar je mee aan de slag wilt, als je niet weet wat er te kiezen valt? 
Daarnaast worden scholen veelvuldig benaderd met de mooiste lespakketten en cursussen, over 
water, voedsel, cultuur, natuur en noem maar op, allemaal even belangrijk. De neiging bestaat om 
belangrijke onderwerpen bij het onderwijs neer te leggen. Het Ekolarium verbindt al deze 
onderwerpen met elkaar via de SDGs en kan een brug zijn tussen alle aanbod en de behoefte van de 
scholen door inspiratie en hulp te bieden om deze onderwerpen met het curriculum te verbinden. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk van ‘meimakkers’ van Keunstwurk, 
die regelmatig bij de PO-scholen en deels VO-scholen langs gaan en van het netwerk van Spark the 
Movement. 

Vele bedrijven en organisaties hebben de ambitie om kinderen en jongeren te bereiken als 
de klant van de toekomst, maar hoe doe je dat? Het Ekolarium kan waardevolle informatie 
opleveren van kinderen en jongeren over bijvoorbeeld hun belevingswereld, de aanwezige 
kennis over een onderwerp, waar hun interesses liggen en wat hen bezig houdt. Het levert 
ook informatie op hoe hen het beste te betrekken, informeren en inspireren. Daarmee helpt 
het Ekolarium breed doelen te behalen en nieuwe ambities te formuleren. 

Angst en 
onverschilligheid

Positieve 
associatie Bewustwording

HoopActie

#solution 
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Met wie? 

We werken graag samen met lokale partners, er worden op dit moment gesprekken gevoerd 
met potentiële partners op het gebied van afvalverwerking, natuureducatie, cultuureducatie 
en de waterketen.  

Daarnaast komen we graag in contact met de Friese gemeenten en provinsje Fryslân, om 
gedeelde ambities boven de tafel te krijgen en een samenwerking op te zetten. 

We willen gebruik maken van wat er al is in de provincie, zoals het netwerk van ‘meimakkers’ van 
Keunstwurk, dat regelmatig de scholen van PO (en deels VO) bezoekt en de beweging SPARK the 
Movement. 

Het idee voor Ekolarium Fryslân is geïnspireerd op een Deens voorbeeld in de stad Velje: Økolariet. 
De 17 werelddoelen (SDGs) staan er centraal op een speelse manier; je mag overal aan zitten, mee 
spelen en het letterlijk beleven. Het management van Økolariet is bereid tot samenwerking. 

 

 

 

Hoe past het Ekolarium in het grote geheel van Fryslân? 

Ekolarium Fryslân draagt bij aan de brede welvaart van Fryslan: door de SDGs centraal te 
stellen worden onderwerpen als circulariteit, water, gezondheid, natuurlijke leefomgeving 
en leefbaarheid ervaren en verbonden met onderwijs. 

Ook past het naadloos bij andere initiatieven in de provincie, zoals de aanvraag RCE for ESD 
(Regional Center of Expertise for Education for Sustainable Development) bij de UN, de Blue 
Delta Coalition to broad prosperity, de Vonketon met per SDG een projectgroep, Circulair 
Friesland, De Noordelijke Doetank en Spark the Movement.  

 

  

#cooperation 

#the big picture 


