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Een mooier en duurzamer Nederlands landschap

Ecoengineering:
Een netwerk voor doorstroming
van actuele kennis
Het uiteindelijke doel is dat provincie en gemeente
ecoengineering opnemen in hun beleid.
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De bijdrage van het Groen onderwijs

Groene daken met grazende geiten, of een blauwe tuin met verschillende
waterelementen, het zijn beelden die horen bij ecoengineering1. Ecoengineering staat centraal in het KIGO project dat in het najaar van 2009 van start ging.
Een netwerk van experts en onderwijsinstellingen pakt de komende twee jaar
kennisontsluiting voor dit nieuwe vakgebied op. Waarom dit KIGO project?
De Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorziening, provincies en gemeenten
willen actuele informatie over ecoengineering, waaronder thema’s zoals groene
daken, gevelbegroeiing en kleinschalige waterzuivering. Initiatiefnemer Van
Hall Larenstein organiseert kennisuitwisseling en ondersteuning voor netwerk
ontwikkeling via workshops voor docenten en een digitaal kennispunt dat
input biedt voor onderwijsvernieuwing. Een breed publiek kan baat hebben bij
deze activiteiten waarvoor actuele informatie over ecoengineering op verschillende manieren toegankelijk wordt gemaakt. Projectleider Jaap Spoelstra en de
beheerder van Groenweb Barry Looman geven u een indruk van de creatie van
het netwerk op dit nieuwe vakgebied en schetsen hoe de kennisdoorstroming
tussen de verschillende partners georganiseerd is.
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mensen uit het werkveld hun ervaringen
rondom een specifiek thema uit. Praktijkgerichte vraagstukken zoals: “Wat is
het verschil in buffercapaciteit tussen een
economisch dak en een natuurdak? of
Wat is de totale buffercapaciteit in de wijk,
komen tijdens de workshops naar voren.
Op basis van deze activiteiten in de KIGO
willen we het onderwerp klimaatrobuuste
steden, onderdeel van de minor stedelijke
beplanting, verder ontwikkelen.”
Vanuit het perspectief van het GKC is
deze nauwere samenwerking tussen de verschillende onderwijspartners interessant.
De CAH Dronten, Van Hall Larenstein,
het Wellantcollege, Helicon en AOC Oost

De samenwerking
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van vraagstukken te verdelen, door het
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en in de activiteiten wordt actuele kennis

onderwijs onderling toegankelijk te maken,
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uitgewisseld. Experts en onderzoekers

en het specialisme van elke instelling in

kader van het GKC programma Natuur en

komen een workshop voor docenten ver-

te zetten in de ontwikkeling van bepaalde

landschap is in september 2009 gestart met

zorgen en tijdens bijeenkomsten wisselen

thema’s.

hebben zich via een overeenkomst en een

een project om vanuit het onderwijs het
netwerk voor ecoengineering te versterken
en dit onderwerp bij meerdere partijen op
de kaart te zetten. Het KIGO-project is
onderdeel van een breder samenwerkingsverband over ecoengineering met verschillende financieringsstromen. Een WURKS
project richt zich op de onderzoeksinzet
van Alterra en PPO om een kennisbank
te vullen. VROM financiert de bouw en
invulling van het digitale kennispunt dat de
data uit de kennisbank digitaal beschikbaar
maakt en activiteiten in het kader van de
KIGO zorgen voor de doorstroming van
deze kennis naar het onderwijs. Bijzonder
aan dit project is het grote aantal partijen
dat betrokken is. Een redactie bestaande uit
mensen werkzaam bij o.a. WUR-Alterra,
PPO, TU Delft, Leaderboard, Groenweb,
Wellantcollege, Bibliotheek WUR, VHG en
Van Hall Larenstein werken aan de opzet
en kwaliteitsbewaking van ecoengineering
op www.groenweb.nl.
Groen en / of plantmateriaal wordt ingezet om
volgens ecologische principes milieufuncties te
vervullen.
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Doelen van KIGO
Het KIGO-voorstel is gericht op het faciliteren van kennisdoorstroming in de hele groene
kenniskolom en is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Van Hall Larenstein,
AOC Wellantcollege, AOC Helicon, CAH Dronten, Van Hall Instituut, WUR-Alterra,
VHG - Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieningen vakgroep Dak- en gevelbegroeiing,
TU Delft, WUR-PPO en bibliotheek WUR. De doelen van het project zijn drieledig:
Onderwijskundig
• Kennisdoorstroming op het gebied van ecoengineering door de hele groene onderwijskolom laten plaatsvinden, dat wil zeggen van WO-HBO-MBO en naar hoger en
universitair technisch onderwijs.
• Het werkveld, overheid, onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden.
• Studenten in het bedrijfsleven praktijkopdrachten laten doen om zich zo voor te bereiden op hun taak als groene professional.
Maatschappelijk
• Aantonen dat het stedelijke ecosysteem natuur en techniek evenwichtig en gelijkwaardig
met elkaar te verbinden zijn en elkaar waar mogelijk versterken.
• De kwaliteit van de openbare ruimte in het stedelijk gebied en de leefbaarheid vergroten.
• Beleid met betrekking tot groen in en om de stad in de steden hoger op de politieke
agenda krijgen.
• Praktijkkennis door laten stromen binnen het netwerk.
• Aanleggen van groene daken.
Organisatorisch
• Het verankeren van een kennispunt in het onderwijs via een duurzaam samenwerkingsverband tussen de verschillende samenwerkingspartners.

Ecoengineering: Een netwerk voor doorstroming van actuele kennis
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Perspectief van het GKC programma Natuur & Landschap
Analyse van de beoordelingscriteria
netwerkontwikkeling, kennisdoorstroming, cofinanciering
De kracht van het KIGO project zit in de doorstroming van bestaande kennis over ecoengineering. Dit is mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit verschillende partijen zoals het bedrijfsleven en gemeentelijke en provinciale overheden. De workshops ondersteunen netwerkvorming tussen de deelnemers. De invulling van het kennispunt verzorgt door de redactieraad biedt mogelijkheden tot samenwerking tussen de
leden van de redactie.
Analyse van de drie P’s voor duurzaamheid
Planet
Het KIGO project Ecoengineering valt binnen het netwerk stad. Het voorstel draagt voornamelijk bij aan het planetaspect voor duurzaamheid door de doorstroming van kennis over ecoengineering via het kennispunt en workshops.
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