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Groene Kennispoort Twente

Stadsranden
In dit project staan de stadsranden in de regio Twente centraal. Door de hoge bouwactiviteiten in de
stadsranden van regio Twente in de naoorlogse periode is de grens van de stadsrand voortdurend aan
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verschuiving en verandering onderhevig geweest. Rondom steden en dorpen hebben zich steeds weer
nieuwe lagen gevormd. De laatste jaren is de aandacht voor de stadsranden in Twente sterk gegroeid. Er is
een breed proces van herdefiniëring van de functies en waarden van de stadranden op gang gekomen.
De regio vraagt naar jonge ondernemers die de durf en kwaliteit hebben om op deze bijzondere plekken die
veelal onbenut blijven een innovatieve onderneming te starten. Wat aan de ene kant een hoge
maatschappelijke en educatieve waarde heeft en wat aan de andere kant nieuwe economische activiteiten
ontwikkelt.
De stadsrandzones zijn geen stad, maar ook geen land. Beleidsprogramma’s en -instrumenten richten zich
juist veelal op één van deze twee gebieden, hierdoor zijn de stadsranden op veel plaatsen verrommeld en
onaantrekkelijk. Ook hebben de stadsranden vaak geen duidelijke functie, terwijl de stadsrand als
transitiezone de dynamiek van de stad en platteland bij elkaar kan brengen en daarmee een brug kan
vormen tussen stad en platteland.
Het Stadsranden-project van de Groene Kennispoort Twente heeft als doel om innovatief ondernemerschap
te ontwikkelen bij studenten en zittende ondernemers, met als insteek voeding en groene educatie, om zo
een nieuwe invulling te geven aan de Twentse stadsrand en nieuwe economische activiteiten op gang te
brengen.
Door langzame ontwikkelingen en wensen vanuit en in de stadsrand en de wens van onderwijs om meer in
de praktijk te leren zijn de volgende doelstellingen ontwikkeld:
1. Ondernemerschap bij studenten ontwikkelen. Studenten krijgen de mogelijkheid om onder
begeleiding van studenten HBO en WO, docenten en ondernemers uit de stadsrand een eigen
onderneming te ontwikkelen. Nieuwe netwerken opzetten en trends herkennen zijn sleutelwoorden.
2. Vraaggestuurd onderwijs stimuleren en het Regioleren verder ontwikkelen
3. De stadsrand als ontmoetingsplek tussen stad en land
4. Nieuwe activiteiten in de stadsrand
5. Het bundelen van kennis en verspreiden middels social media
Het project zal in mei 2014 worden afgerond. Vele mooie projecten zijn voortgekomen uit de samenwerking.

Projecten Stadsranden
december 2009 t/m juli 2010
City fringes Twente
Kansen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor de regio Twente.

De PUNT
Onderzoek naar inrichting en functie van de Twentse Stadsranden.
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september 2010 t/m januari 2011
Van POP tot POP-UP
Studenten van AOC-Oost zetten een pop-up store op.

september 2011 t/m januari 2012
Casco inventarisatie landschap Tubbergen
Gemeente Tubbergen wilde weten welke houtwallen nu echt waardevol zijn aan de hand van een
veldinventarisatie.

Natuurvriendelijke oever Kanaal Almelo-De Haandrik
Het onderhouden van de natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen in de vorm van snoei- en
zaagwerkzaamheden.

Regge-project
Ontwikkeling Reggedal: samen de Reggestreek een economische en toeristische impuls geven.

februari 2012 t/m juli 2012
Onderneem 't in het veen
Landschapskwaliteit verhogen voor een recreatieve as in het (voormalige) hoogveen.

Noabererf in Twenterand
Onderzoek naar mogelijkheden voor een sterk sociaal, economisch en duurzame inichting van het
gebied, vooral wat betreft de potentie van de vrijkomende agrarische bebouwing.

Noaberschap loont!
Aanbevelingen voor het opstellen van een plattelandsvisie met onder meer participatie van de
bewoners.

Recreatie & toerisme: zand en veen
Bouwstenen voor actualisering van het bestemmingsplan buitengebied met specifieke aandacht voor
recreatieve ondernemers.

Streekproducten DCW
Studie naar de mogelijkheden om vergeten groenten te telen en te vermarkten.

Streektuinen in Twenterand
De “multifunctionele Streektuin” combineert sociale aspecten met kleinschalige landbouw.

Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de wilde bij
Masterplan met adviezen ten aanzien van het landschap, uitwerking van inrichting van “het stedelijk
gebied.”

februari 2013 t/m juli 2013
Beleving Kennispark Twente
Social Interactive Science Park Twente.

Gemeente Hof van Twente
Aanleg van beplanting en plaatsen van bankjes bij een parkeerplaats.

Scenariostudie Duurzaam Twente
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Twente als een hightech kennis- en innovatie-economie.

Rubrics als begeleidingsinstrument

september 2013 t/m januari 2014
De Abdij, Zuidwal, Oldenzaal
Renovatie van plantvakken bij de Zuidwal in Oldenzaal.

Invloed van de watervegetatie op waterpeilen
Onderzoek om meer inzicht te krijgen in de effecten van vegetatie op de waterpeilen in waterlopen.

Kloostertuin Oldenzaal
Het betreft hier een beeldbepalende tuin voor het voormalige klooster aan de Ganzenmarkt in
Oldenzaal. Doel is om de tuin te herstellen op basis van het oorspronkelijke ontwerp, echter
afgestemd op het beheer dat minder intensief moet worden.

Stadstuin 1862
De uitdaging is om dit gedeelte van het park onderhoudsvriendelijk te maken, zonder dat het aan
belevingswaarde hoeft in te leveren.

Tichelstraat
In deze buurt is twee jaar geleden een postzegelpark aangelegd met voornamelijk siergrassen. Een
gedeelte nabij de entree van een flat is echter niet naar wens van de bewoners en moet worden
aagepast

Unit-i
Een deel van de groenvoorziening bij appartementengebouw Unit-i moet worden gewijzigd.

Wandelpad Wierden: Ommetje Zuidbroek
Planten van fruitbomen en wilgen. Aanleg van een looppad met 2 bruggetjes.

februari 2014 t/m augustus 2014
Distributiecentrum streekproducten in een kleinschalig landschap
Onderzoek naar bestaansmogelijkheden van een streekwinkel, en de invloed van streekproductie op
het landschap.

Gojibes
Hoe kunnen gojibessen het best bewaard en benut worden?

Haalbaarheidsstudie WaterWonderryck
Het doel van dit onderzoek is om vast te kunnen stellen in hoeverre de plannen van 'Wonderryck' en
'Het Wubbenhof' om gezamenlijk uit te breiden tot 'WaterWonderryck' haalbaar zijn.

HACCP Buffalofarm Twente
Opsporen van de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen in een kaasmakerij.

Ontwikkeling van een regionale voedselstrategie voor de regio Twente
Project uitgevoerd door studenten van Wageningen Universiteit in samenwerking met zorgboerderij
'Viermarken'.

Revival of flax in Twente
De teelt van vlas is op de achtergrond geraakt. Hoe kan vlas opnieuw in de markt worden gezet?
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St. Jans rogge
Ontwikkeling van nieuwe streekproduct(en) met als ingrediënt St. Jans rogge.

Streekproducten van het Twentseland tot aan de klant
Onderzoek naar een geschikt regionaal distributiemodel ten aanzien van Twentse streekproducten.

Teelthandleiding vlas
Ontwikkelen van een teelthandleiding voor olievlas voor de regio Twente.

Verstaurant
Onderzoeken van potentiele succesvolle restaurantconcepten gebaseerd op de marktbehoefte van het
B&S park.

Vlas en biodiversiteit
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de productie van vlas op natuur-, landbouw- en
tijdelijke gronden.

Waaier
Ontwikkeling van de waaier 'Effectief en efficiënt leren met de omgeving in 9 fasen'
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