Ontwikkeling tiny cabin en picknicktafel van lisdodde
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Op verschillende plekken in de veenweiden wordt ervaring opgedaan met de teelt
van lisdodden. Lisdodde lijkt door de in potentie brede toepassingsmogelijkheden
het meest kansrijke alternatief voor melkveehouderij op plekken in de veenweiden
waar bodemdaling gestopt moet worden. Om een reëel alternatief te zijn voor
melkveehouderij moet er wel vraag zijn naar lisdodde. Daarvoor moeten zowel de
vraag naar lisdoddeproducten als een keten ontwikkeld worden. In dit project
wordt daarom iets gemaakt van lisdodden, worden de stappen van de keten
doorlopen en de knelpunten daarin getraceerd om op te lossen.
Door het laten bouwen van een picknicktafel en een tiny cabin van lisdodde wordt
het proces van lisdoddeverwerking tot het plaatsen van het bouwwerk doorlopen
om te ontdekken wat nodig is om een volwaardige lisdoddeketen te ontwikkelen.
Het gaat niet zozeer om het eindproduct zelf, maar door wel een eindproduct als
doelstelling te nemen en ook werkelijk te realiseren wordt een theoretische
exercitie voorkomen. Het is de enige manier om ook de onverwachte obstakels bij
het ontwikkelen van een keten op te sporen en op te lossen.
Er is gekozen voor een picknicktafel en een tiny cabin (beide demontabel en
verplaatsbaar). Omdat er mensen in moeten kunnen overnachten zal het
vergunningentraject van een tiny cabin streng zijn, zo wordt ervaring opgedaan.
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Wat nodig is om een volwaardige lisdoddeketen te ontwikkelen?

Wat is de doelstelling
van het project

Beoogde resultaten /
producten

1) Door twee verschillende producten van lisdodde te maken worden twee
trajecten van teelt, verwerking, productontwikkeling, bouw en plaatsing
doorlopen. Hierdoor wordt geleerd wat je in de praktijk wat tegenkomt (rondom
regelgeving, technische voorwaarden, et cetera) bij het maken en aanbieden van
producten van lisdodde.
2) Door twee voor iedereen zichtbare eindproducten van lisdodde wordt
gedemonstreerd wat met lisdodde mogelijk is. De eindproducten zijn demontabel
en verplaatsbaar waardoor de provincie ze als demonstratieobjecten kan
gebruiken.
1) Een inspirerend ervaringsdocument dat beschrijft hoe lisdodde wordt verwerkt
tot plaatmateriaal en hoe daarmee een picknicktafel en een tiny cabin zijn
gemaakt.
2) Inzicht in de geschiktheid van lisdodde als bouwmateriaal.
3) Inzicht in de kosten van verwerken van lisdodde door aannemers.
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