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G R O E N E

De beleidsterreinen stedelijke vernieuwing en vernieuwing van
het beleid voor de groene ruimte zijn in Nederland stevig verankerd in duurzaam gescheiden kavels. De Rode Burcht van
de coalitie tussen VROM, TUDelft, TNO, InHolland in de Haagse
regio staat tegenover de Groene Burcht van LNV en WUR, ver
weg achter de Grebbelinie. De natuurbescherming staat op haar
beurt weer op afstand toe te kijken om wanneer nodig steeds
weer nieuwe gelegenheidscoalities te kunnen smeden. Bijvoorbeeld met Rood rond de ontwikkeling van IJburg en de polder
Schieveen bij Rotterdam, of met Groen rond de bescherming
van het Naardermeer of de natuurbouw op het eiland Tiengemeten. Zo zijn beleidsontwikkeling, onderzoek en onderwijs opgesloten in hun bastions, aangedreven door de bijbehorende instituties, tot in de haarvaten van rijks-, provinciaal en gemeentelijk
schaalniveau. Zo kon onlangs de minister van LNV in haar eentje besluiten over afbouw van de beleidsinspanningen van LNV
op het thema Groen in en om de stad en kon VROM daarentegen
een programma Mooi Nederland opzetten en prijzen toekennen
zonder hinder van pottenkijkers uit het groene front.
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De financiering van onderzoek naar stad en land is stevig verkaveld
in groene en rode geldstromen. De programmering van onderzoeksgelden uit de derde geldstroom (Financiering economische structuurverbetering) is ondanks de goede bedoelingen pijnlijk nauwkeurig langs de groene en rode demarcatielijnen uitgevoerd: het Delfts
cluster tegenover het Wageningse cluster.
Heeft deze genetisch ingebakken tweespalt vooral effect op de hogere schaalniveaus en de daarbij behorende instituties, op de schaal
van de dagelijkse leefomgeving van burgers en buitenlui komen gelukkig andere beelden tevoorschijn. Uit ervaringen met projecten opgezet door staf en docenten van VHL blijkt namelijk iets heel anders.
Het lectoraat Groene Ruimte van VHL heeft een aantal projecten opgezet met hulp van locale overheden en medefinanciering door rijk
en onderwijsinstellingen die de kansen op het snijvlak van stad en
land aftasten op potentiële innovatieve aanpak. Bewoners ervaren
op directe manier de problemen in hun dagelijkse leefomgeving en
integreren zelf, niet gehinderd door de last van genetische institutionele erfenissen, direct de oplossingen die zij voor ogen hebben.
Het Lectoraat heeft niet de ambitie om de tweespalt op te heffen –
daar is de politiek voor – maar om creatief gebruik te maken van de
rijke schat aan kennis, expertise en ervaring die aan beide zijden van
de waterscheiding maar ook vooral direct in het veld is opgebouwd.
Hoe kunnen de krachten gebundeld worden om de problemen van
stad en land in de 21ste eeuw aan te pakken met de inzet en inventiviteit van de toekomstige generaties beleidsmakers, kennisdragers
en burgers?
Eén thema is alvast in de ervaringen met de inmiddels op gang gekomen projecten direct naar boven gekomen: het zijn vooral de jongere
generaties – scholieren, studenten, starters op de woning- en arbeidsmarkt – die, aangesproken op hun creativiteit en onafhankelijkheid, voeding geven aan innovatieve benaderingen van issues rond
stad en land, in de context van de stedelijke vernieuwing. Daarom
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maakt het Lectoraat nu intensief werk van het momentum dat daardoor gecreëerd is.
Voor het Lectoraat breken nu spannende tijden aan. Op het moment
dat de rijksoverheid steeds meer afstand neemt van maakbaarheidconcepten voor de ruimtelijke ontwikkeling van stad en land, blijkt op
de werkvloer, dat wil zeggen op het schaalniveau van de dagelijkse
leefomgeving, het tegenovergestelde gaande. In de beleving van de
bewoners en gebruikers is daar juist een toenemende behoefte aan
aanpassing, herinrichting en vernieuwing en verduurzaming van de
leefomgeving. Daar komt bij dat diezelfde burger inmiddels steeds
vaker hoogopgeleid en mondig is, over steeds meer tijd beschikt en
van plan is om deze verworvenheden ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Deze tegenstrijdige processen leiden tot wat zeker
in deze tijd goed in beeld komt: de spagaat van de snel toenemende
kritische houding van de nieuwe burger naar de traditionele overheden en consensuscultuur van de gevestigde maatschappelijke instituties en het aan de andere kant evenzo snel toenemend beroep op
diezelfde instituties om actief en corrigerend in te grijpen in de als
chaotisch ervaren complexiteit van de dagelijkse leefwereld.
Voor VHL liggen in dit perspectief zeker twee nieuwe kansen voor
het oprapen. Afstand nemen van de institutionele loopgraven tussen
de rode en de groene wereldbeelden. Meedenken met de innovatieve wereld van de dagelijkse leefomgeving, waar creativiteit, enthousiasme en oplossingsgerichtheid de instrumenten zijn voor een
nieuw type relaties tussen vragers en aanbieders van kennis over
het stadslandschap van de 21ste eeuw.
Het Lectoraat heeft daarom een aantal leer- en ontwikkelprojecten
opgezet waarbij de rode draad bestaat uit het bij elkaar brengen
van bewoners, beleidsmakers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen rond de thema’s die stedelingen en bewoners van het landelijk
gebied met elkaar delen. Het richt zich op de uitvoering van toegepast onderzoek in nauwe samenwerking met en op initiatief van het
10
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onderwijs op Van Hall Larenstein. Speciale aandacht gaat uit naar
samenwerking tussen de verschillende disciplines. Binnen de hogeschool betekent dit samenwerking tussen de onderwijsdirecties.

2 ONDERWIJS VERBONDEN MET
ONDERZOEK
DOEL
De belangrijkste doelstelling van het lectoraat is om binnen het thema Groene Leefomgeving van Steden in het instituut Van Hall Larenstein een onderzoekspoot op te zetten. De idee is om de visie(s) binnen de diverse vakgebieden nader te ontwikkelen. Dit kan door de
kennis die binnen het onderwijs wordt geproduceerd te verdiepen en
door nieuwe, onderzoek gerelateerde, netwerken te openen. Beide
aspecten komen ten goede aan docent èn student.
AANPAK
Van Hall Larenstein is een onderwijsinstelling op HBO-niveau, een
instelling waar primair geen onderzoekstraditie aanwezig is.
In overleg met de drie onderwijsdirecteuren is besloten om onderzoek een wezenlijke plek binnen het onderwijs te geven. De opzet
van het onderzoek wordt in eerste instantie vanuit het onderwijs opgestart op die plaatsen waar interesse en energie aanwezig is. De
basis is het onderwijs, de plek waar kennis aanwezig is.
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In zes stappen moet VHL zich op het gebied van de
Groene Leefomgeving van Steden ontwikkelen tot een
KENNISCENTRUM voor TOEGEPAST ONDERZOEK.
Stap 1. Studenten voeren opdrachten uit en generen hieruit kennis
rondom praktijksituaties.
Stap 2. Vanwege het interdisciplinaire karakter zal er samenwerking
moeten ontstaan tussen docenten die verantwoordelijk zijn voor diverse vakken. Hiermee worden de raakvlakken tussen (maatschappelijk) relevante thema’s blootgelegd. Bovenstaande leidt tot een
verdieping binnen het eigen vakgebied.
Stap 3. Een volgende stap is reflectie en verdieping ten behoeve van
extern gerichte presentaties en artikelen.
Stap 4. De kennis die binnen VHL wordt gegenereerd en die middels
presentaties en publicaties wereldkundig wordt gemaakt leidt tot het
nagestreefde kenniscentrum. Naast de onderwijsagenda wordt een
kennisagenda gepositioneerd. Samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zowel op HBO- als universitair niveau maakt VHL tot
een volwaardig kenniscentrum.
Stap 5. De kennisontwikkeling is, afhankelijk van het onderwerp, inzetbaar op nationaal niveau.
Stap 6. De kennisontwikkeling is, afhankelijk van het onderwerp, inzetbaar op internationaal niveau.
De zes stappen zijn herkenbaar in de totale projectenportefeuille van
het lectoraat. Niet alle zes stappen zullen per definitie in elk afzonderlijk project aanwezig zijn. Steeds zal bij elke projectbeschrijving
aangegeven worden welke stappen het project bevat.
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Een overkoepelend aspect, “stap 7”, is de samenwerking binnen Wageningen UR. Daarmee wil het lectoraat bijdragen aan de
positionering van VHL als centrum voor toegepast onderzoek, c.q.
applied research. Samenwerking binnen WUR staat voor VHL nog
in de kinderschoenen. Per project is aangegeven of er sprake is van
samenwerking.

DE ZES STAPPEN IN BEELD
In de projecten van het lectoraat worden alle 6 stappen
zoveel mogelijk doorlopen. Bij alle lectoraatprojecten
(zie Onderwijsvernieuwing en Onderzoekvernieuwing)
zal met de gekleurde tabs worden aangegeven of het
project deze stappen al dan niet bevat.

Zes stappen / zes tabs

Per hoofdstuk wordt aangegeven welke tabs worden aangesproken,
volgens onderstaand model.
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6 stappen > 6 tabs

Voor meer informatie: www.vanhall-larenstein.nl/Lectoraten/LectorStedelijkGroen
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Leeswijzer

In deze rapportage worden twee projectlijnen gepresenteerd. Een
eerste lijn is geïnitieerd vanuit de doelstelling Onderwijsvernieuwing.
De andere lijn richt zich op Onderzoek en is geïnitieerd vanuit de
praktijk. Vervolgens wordt de Kennisagenda gepresenteerd, die op
basis van de projecten door het lectoraat en de betrokken docenten
is – en overigens nog steeds wordt - ontwikkeld. Ten slotte volgt een
overzicht van de publicaties van studenten rond projecten van het
Lectoraat.
De Kennisagenda bevat contouren van een gezamenlijke integrale agenda voor Onderwijs en Onderzoek in het Kenniscentrum Leefomgeving.
KIGO staat voor Kennis Innovatie in het Groene Onderwijs. De projecten maken deel uit van programma’s van de Groene Kennis
Coöperatie. Hier gaat het om de programma’s Natuur en landschap, Groene kennis voor en door burgers en Regionale transitie
De projecten hangen nauw samen met de ontwikkelingen in het
werkveld: het GKC werkt vanuit de beleidsontwikkelingen bij
het ministerie van LNV. Het groen onderwijs leidt studenten op
binnen internationale onderwijsstandaarden en studenten werken binnen concrete projecten met uiteenlopende lokale en regionale partijen. De projecten lopen en zijn bijna allemaal goed
bemenst. Een groot aantal docenten uit vier directies is betrokken. En er wordt internationaal samen gewerkt.
De eerste slag is geslagen. Het groene onderwijs vormt met deze
projecten een belangrijke schakel in het opzetten van vraaggestuurde en toepassingsgerichte innovatie van het onderwijs. De
komende tijd gaat de aandacht uit naar het verwerken en publiceren (door studenten, docenten en/of onderzoekers) van de
resultaten.
Docenten van Tuin- en Landschapsinrichting zijn betrokken
bij zeven projecten. Hier worden de projecten gepresenteerd.
Steeds komen vier vragen aan bod: Waar gaat het over? Wie
doen mee? Wat is afgesproken? Hoe houden we de expertise
vast?
14

ONDERWIJS
VERNIEUWING:
ZEVEN
KIGO PROJECTEN

www.gkc.nl
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1 “Groen in stedelijke vernieuwing” (projectleider: Frans van den

Goorbergh). Groen en openbare ruimte zijn cruciaal in elk proces
voor stedelijke vernieuwing. Dit project geeft ons de koppeling met
een breed nationaal netwerk van HBO-instellingen op het gebied van
stedelijke vernieuwing. Van den Goorbergh heeft aansluiting bij projecten in Arnhem. Studenten maken kennis met ambtenaren, kunstenaars – o.m. via de bomenplantguerilla - en bewoners.
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4 “Eco-engineering” (projectleider: Jan van Merriënboer). Daktui-
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Binnen de major urban forestry is dit project opgestart om studenten
te laten leren hoe je met het publiek omgaat. Doel is het ontwikkelen
van een up to date leerlijn over communicatie over groen in de stedelijke omgeving. In een eerste project zijn de risico’s niet geschuwd,
bijvoorbeeld in het ontwerpen van een nieuwe visie op het Staelduinse Bos. Studenten, beheerders en omwonenden discussieerden
met elkaar in een hoogwerker boven het bos in een ziedende storm.
De les: goede communicatie is ook risico nemen.

3 “Jong Friezen foarut” (projectleider: Jimmie Slijkhuis). Noord-

6 “Kwartier maken Stadsregio Arnhem Nijmegen” (projectleider:

Nederland kampt met een afnemende bevolking op het platteland.
Jonge mensen trekken weg naar de stad op zoek naar werk. Daar
lijdt de sociale cohesie in de dorpen onder. De provincie Friesland
heeft studenten van Van Hall Larenstein en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden advies gevraagd. Najaar 2009 is het project gelanceerd met debatten, sportdemonstraties en -wedstrijden en een
rally. De Friese gedeputeerden Hans Konst en Piet Adema kwamen
ieder vanuit een krimpgebied via een aantal jongerencentra per fourwheeldrive naar het feestterrein.

T

nen, gevelgroen en natuurlijke waterzuivering zijn nieuwe loten aan
de bomen van stedelijk groen en stedelijk water. Binnen een uitgebreid netwerk van overheden en bedrijfsleven onderzoeken studenten alle aspecten: van ontwerp tot uitvoering, beheer en kosten.

“Voorbeeldstad Amersfoort” (projectleider: Derk Jan Stobbelaar). Ingenieursbureaus van studenten werken aan diverse groene
uitvoeringsvragen in de stad rond Amersfoort. Dit project is gekoppeld aan VALUE. Het verbindt het onderwijs met het VALUE-onderzoek. Landschapsarchitecten van T&L werken hier samen met de
BNB-rentmeesters, vastgoedstudenten van de Hanze Hogeschool,
planologen van Saxion Hogeschool in ateliers aan ontwerpend onderzoek: “Je weet dat robuust stedelijk groen de vastgoedwaarde
van huizen vergroot. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je die waarde
van tevoren creëert en expliciet maakt, zodat je een deel van die
meerwaarde kan investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte?”

2“Energizing natuurparticipatie” (projectleider: Roos van Doorn).
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P

Wim Timmermans). Dit project richt zich op de verankering, tot op
bestuurlijk niveau, van Van Hall Larenstein als regionaal kenniscentrum. We zoeken mogelijkheden om studenten structureel in te zetten bij overheden en in bedrijven in de eigen regio. Het gaat om
onderzoeksopdrachten van minoren of majoren, om stageplekken
en afstudeeropdrachten. Wij zijn op zoek naar bureaus en overheden die met ons willen werken. Studenten leren van de praktijk; de
praktijk krijgt jonge en creatieve handjes.

7 “Who is afraid of red, green and blue” (projectleider: Jeroen de

Vries) richt zich op een internationaal curriculum. Wat is daarvoor
nodig is en hoe kunnen studenten uit binnen- en buitenland ingeschakeld worden om ervaring op te doen met samenwerken in een
internationale context.
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6 stappen
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1•DE NIEUWE STAD
GROENBEWUST

KIGO ONDERWIJSVERNIEUWING

1
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WAAR GAAT HET OVER?

Groene kennis toepassen in de stedelijke vernieuwing. Burgers daarbij betrekken. Het onderwijs in stedelijke vernieuwing vergroenen en aantrekkelijk maken! Dat zijn de kernthema’s van dit project.
HBO, MBO, maatschappelijke instellingen en burgerorganisaties wordt een
platform geboden waar kennis kan worden gedeeld in praktijksituaties.
Stedelijke vernieuwing is het toneel, naast de meer fysieke aspecten van het
bouwen zelf, voor intensieve sociale interactie. Het betrekken van bewoners bij
onderwijs, opvoeding, sociale verbanden speelt een hoofdrol. De groene leefomgeving blijkt in veel gevallen als een scharnier te werken tussen bestuur, bewoners en bedrijven. Vooral jongeren zijn belangrijk omdat zij de toekomstige
bewoners van de groen stad zijn. Kennisuitwisseling tussen deze partijen staat
centraal in dit project.
Voorwaarde voor een integrale kennisopbouw is een brede benadering binnen
het onderwijs. Dit project schakelt met een nationaal netwerk van HBO-instellingen op het gebied van stedelijke vernieuwing. Op dit moment is er actieve
aansluiting bij Arnhemse projecten. Studenten maken kennis met ambtenaren,
kunstenaars (voorbeeld: de bomenplantguerilla), jongeren en bewoners.
Koppeling van vergroeningsprojecten in de stad aan onderwijsprogramma’s
van de samenwerkende instellingen levert toepassingservaring en input van
nieuwe groene kennis, ook voor niet-experts in de wijken. Pilots leveren de eerste ervaringen die later elders verbreed kunnen worden toegepast.
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DE SPELERS: HET GROENE NETWERK

Initiatiefnemer: VHL. Studenten spelen een essentiële rol bij de planning en uitvoering van de casussen en pilots. Contacten met bewoners en gebruikers zijn aan de orde van de dag.
Vragende partijen creëren samen met VHL platforms voor uitwisseling van kennis met kennisbieders rond concrete casussen. Bijvoorbeeld:

Platform Gemeente Arnhem, VHL, Helicon (urban design en outdoor space)
Platform VHL en CitaVerde Roermond/Heerlen
Platform VHL en Saxion
Platform Woningcorporatie Vivare en
Platform Helicon / Tuin, Park, landschap en Urban Design en locaties in Velp, Nijmegen en Boxtel: webcontest urban design
Platform Natuurcentrum Arnhem met Gemeente Arnhem / Dienst Stadsbeheer en IVN
consulentschap Gelderland. Het Natuurcentrum en het IVN bieden samen natuureducatie programma’s met informatie, lessen en cursussen, ook in het primair onderwijs.
Scholen worden gestimuleerd om jongeren actief te betrekken bij de beleving en inrichting van het dagelijkse leefomgeving.

Hoe werkt een platform? Neem het samenwerkingsverband van de gemeente Arnhem, Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon Opleidingen. De Dienst Beheer heeft een een
Speelruimteplan gemaakt. In het project Tussenruimte wil het Kunstbedrijf kinderen in de wijk Presikhaaf met kunstenaars laten werken aan de ontwikkeling van ideeën voor natuurlijk spelen. Studenten van VHL hebben analyses uitgevoerd voor groen, natuur en recreatie in de wijk. Zij hebben
volgens het concept The Wildside van de stichting wAARDE guerillagardening en straatinterviews
met jongeren gecombineerd. Of ook het voorbeeld van de gemeente Duiven, die samen met woningbouwcorporatie Vivare het concept van een kijk- en doeroute ontwikkelde. VHL-studenten begeleiden leerlingen van het Candeacollege bij een verdere invulling van deze route en begeleiden
de uitvoering. Dit concept wordt ook gebruikt om voor de gemeente Arnhem de mogelijkheid voor
“groene ommetjes” te onderzoeken, in opdracht van de diensten Stadsbeheer en het Sportbedrijf.
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Het project is ingebed binnen de landelijke Minor Regie Stedelijke Vernieuwing, aangeboden door
een zestal samenwerkende hogescholen. Daardoor werken landelijk docenten en studenten op het
gebied van bijvoorbeeld stedenbouw, water, milieu, bestuurskunde met elkaar aan verschillende
projecten. Voorbeeld: docenten en studenten van VHL werken aan een project voor de gemeente
Rijssen Holten, over de mogelijkheden voor stadslandbouw in een nieuwbouwwijk. De casus wordt
in een interdisciplinair team met studenten planologie, stedenbouw en vastgoed uitgewerkt.
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http://www.youtube.com/results?search_
query=wild+side+2e+boom&aq=f
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WAT IS AFGESPROKEN? DE GROENE SHOW-OFF

Studenten en docenten zijn in een groot aantal projecten actief. Een paar voorbeelden:
• VHL-Helicon-gemeente Arnhem: er wordt gewerkt aan vergroeningsprojecten, een moduleboek,
casuspresentaties, er is begeleidingstijd voor studenten en burgerparticipatie-sessies in samenwerking met NME.
• VHL-Helicon-CitaVerde Roermond-gemeente Arnhem: afspraken zijn gemaakt over blokstages en
kennisuitwisseling door presentaties bij de opdrachtgevers
• Minor Regie Stedelijke Vernieuwing: groene invulling van de Minor, ism Saxion, met het accent op
inbreng van bewoners in de projecten.
Van groot belang is daarbij steeds dat de opgebouwde groene kennis rond stedelijke vernieuwingsprojecten in de verschillende projecten wordt uitgewisseld en doorgegeven. Er zijn verschillende
snelheden, verschillende vormen van kennis en verschillende vormen van toepassing.
Rode draad binnen de projecten is de vraag welke bijdrage groen kan leveren aan de oplossing van de maatschappelijke problemen die centraal staan in de stedelijke vernieuwing.
En er is een verborgen doelstelling: dat het beheer van de groene buitenruimte beter in de
maatschappelijke etalage komt te staan.

De nieuwste proeftuinen

G u e r r i l l a

g a r d e n i n g ! ! !

Twee studenten van de opleiding Management Buitenruimte vragen aan ‘hangende’ jongeren of ze mee willen
helpen illegaal een boom te planten in hun wijk Presikhaaf.
Ze doen dit zonder medeweten van de gemeente en de
jongeren zoeken zelf de plantlocatie uit. Later volgen meer
bomen. Kijk op You Tube en op wildeside.hyves.nl

Roodbol & Prins, YouTube
24

Debatspel Integrale Opdracht, met studenten
Tuin- en landschapsinrichting
Werkconferentie Tussenruimte, met studenten Management Buitenruimte; een initiatief van
Kunstbedrijf Arnhem en VHL
Workshop basisschool Wiekslag, met studenten Managemen Buitenruimte, Planrealisatie en Landschapsarchitectuur
Kijk- en Doeroute, met Candeacollege
Project Natuurkamp, met studenten MBO Helicon, i.o.v. Sportbedrijf en Natuurcentrum Arnhem
Bewoners aan de macht, o.l.v. DHV, Bureau5,
Creatief beheer
Masterclass K.I.D.S., samen met studenten
van de NHTV
25

Het Dictaat Groene Kennis

Alle kennis leidt tot een Dictaat Groene Kennis, bruikbaar voor studenten voor brede toepassing bij
stedelijke vernieuwing projecten. Inhoud: basiskennis stedelijke vernieuwing, referenties en voorbeelden, principes en ervaringen rond participatie, principes en ervaringen rond multidisciplinair
werken.
Binnen dit dictaat is de rode draad: hoe geef je de regisseursrol van de groenexpert in de stedelijke vernieuwing vorm? Daar worden studenten voor opgeleid.

CONTACT
Frans van der Goorbergh
Van Hall Larenstein, Velp
frans.vandengoorbergh@wur.nl

Publicatie

Participatie in planontwikkeling en beheer buitenruimte, over de maatschappelijke betekenis
van groen en participatie van burgers in het stedelijk groenbeheer.
In voorbereiding: Participatie @ Groene Ruimte, 2011.
Publicaties worden voorbereid rond de thema’s: maatschappelijk belang van groen, sociaal-ruimtelijke analyse en participatie, zorgtaken rond stedelijk beheer en (als tegenhanger) de technische
aspecten van beheer, bijvoorbeeld duurzaam meubilair.

HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST? DE GROENE STROOM
Door regelmatige update van de informatie over het project. Vooral via de
bestaande netwerken, maar ook door
bredere aankondiging van tussenresultaten: scripties, afstudeerpresentaties,
bundeling van eindverslagen en rapporten in een Reeks Groene Stad studies.
Daarnaast door vanuit de platforms een
jaarlijkse tentoonstelling te organiseren
en door mee te doen met activiteiten
van burgers rond projecten en nieuwe
cases uit te werken en mee te nemen in
het volgende curriculum.
We maken verder creatief gebruik van
de media: Resource, dagbladen, vakbladen, groenestad.nl
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NATUURPARTICIPATIE MENSEN MAKEN
HET GROEN
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WAAR GAAT HET OVER?
MENSEN MAKEN HET GROEN
Gelukkige burgers in prachtwijken met prachtgroen en prachtsamenwerkingsverbanden, dat
wil elke (semi-) overheid wel. Ontwikkelingen in participatieve beleidsvorming nemen een
snelle vlucht, maar toch valt het in praktijk niet altijd mee om tot een groene woonomgeving
te komen waar alle partijen tevreden mee zijn. Aan kennis ontbreekt het niet, wel aan mensen
die op het juiste moment de juiste kennis weten in te brengen. Met respect voor ieders beleving, met waardering voor vakkennis en met daadkracht en doorzettingsvermogen.
Dit project gaat over het inbrengen van groene kennis in en om de stad. Studenten leren wat
burgers belangrijk vinden, burgers leren hoe hun belangen kunnen bijdragen aan het grotere
belang van een natuurlijke omgeving die toegankelijk is voor iedereen. Gemeenten leren van
de onbevangen aanpak van studenten, studenten leren van de praktijk van de gemeenten die
het algemeen belang in de gaten houdt en niet alleen dat van de natuur.
De uitkomst van de ontwerpen staat niet van te voren vast. Het leermoment voor alle betrokken is ruimte bieden voor elkaar. Omgaan met de onverwachte wendingen die een project
neemt als je je eigen denkhokjes en leefwereld openstelt voor de inbreng van anderen.
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Bij gecompliceerde projecten is het voor de gemeenten en terreinbeheerders aantrekkelijk
als HBO studenten een trekkersrol hebben. De samenwerking met VHL is voor gemeenten
en terreinbeheerders belangrijk, omdat voor hen nieuwe kennis op het gebied van sociaal
ruimtelijke analyse en communicatie beschikbaar komt en toepasbaar wordt. De gemeenten
en terreinbeheerders hebben er tegelijk belang bij dat jonge mensen worden opgeleid die
goed kunnen functioneren in een complexere werkomgeving waarin burgers mondiger en
invloedrijker zijn.
Doel is de lokale partijen die betrokken zijn bij beheer en inrichting van het groen en bewoners bij elkaar te brengen en in staat te stellen samen plannen voor de groene leefomgeving
te maken en uit te voeren. Tegelijk worden studenten opgeleid die beschikken over de competenties om te communiceren met verschillende overheden en belangengroepen.
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WIE DOEN MEE? BURGERS EN PROFESSIONALS:
LEER JE GROEN KENNEN
Stichting Zuid Hollands Landschap

De terreinen van Het Zuid Hollands Landschap liggen in de Randstad. Om de relatie tussen
burger en terreinbeherende organisatie goed te houden, is input en
ervaring nodig met participatieve projecten. Het Zuid Hollands Land“Er is behoefte aan
schap heeft bij VHL de vraag neergelegd om mee te denken in het
mensen achter de
benaderen van het publiek. VHL heeft in 2008/2009 een Impulspromotorzaag die ook
ject uitgevoerd in het Staelduinse bos, waarbij een studentengroep
weten om te gaan
heeft geëxperimenteerd met het creëren van een onverwachte ontmet burgers die
moeting tussen publiek en beheerders. Dit heeft tot veel positieve
ze tegenkomen tijreacties geleid bij alle betrokkenen. Het ijs is gebroken. VHL wil met
dens het uitvoeren
Energizing Groenparticipatie ook bij het vervolg op dit project bevan hun werk”.
trokken blijven. De methode is door het Zuid Hollands Landschap
overgenomen en wordt nu ook in andere gebieden toegepast.
Als de bewoners in Zuid Holland meer kennis krijgen van groen, leidt dit ook tot meer betrokkenheid bij en meer waardering van de groene gebieden in hun leefomgeving. Er ontstaat een betere relatie tussen publiek en beheerders, waardoor dit effect versterkt wordt. Ook heeft het Zuid
Hollands Landschap gevraagd om mee te denken overeen workshop/opleidingstraject voor de
uitvoerders (MBO-niveau).

Groene opleidingen als kennisinstelling
VHL Major Bosbouw/Urban Forestry
In deze major leren de studenten het beheer in bos- en natuurterreinen optimaal in te richten ten behoeve van mens en natuur. De major richt zich op bos- en natuurterreinen, grootschalige stedelijke
beplantingen en stadsbosbeheer. De student is in staat om op een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier een terrein te beheren.
Minor Mens en Natuur
Deze minor richt zich op de fysieke en mentale verhouding tussen mens en natuur. De definitie
van natuur is breed: van tuin tot landschap, van voedselketen tot klimaat. Recreatie vormt in veel
gevallen de verbindende schakel tussen gezondheid en natuur. De minor biedt de mogelijkheid aan
studenten van verschillende studierichtingen zich te specialiseren in de relatie tussen natuur, recreatie en gezondheid. De minor is voor studenten Bos-en natuurbeheer en Tuin en landschapsarchitectuur.
Minor Landschap en Verstedelijking
Zie het uitgewerkte voorbeeld verderop
Helicon Apeldoorn en Helicon Rotterdam
Binnen het competentiegerichte onderwijs van de mbo-instellingen is dit project een concrete aanleiding om meer aandacht te gaan besteden aan de competentie communiceren.
.

Gemeente Renkum

In Renkum is het project Beukenlaan gaande. In een beekdal wordt een industrieterrein volledig
ontmanteld en wordt natuur ontwikkeld. Daarmee vormt het beekdal weer een ecologische verbinding tussen Veluwe en Rijn. Het beekdal grenst aan de bebouwing van Renkum. Het plan is
met invloed van de Renkumse bevolking ontwikkeld, maar toch voelen veel Renkummers zich
er niet bij betrokken.
Ten noorden van het betreffende terrein ligt in (de flank van) het beekdal het bezoekerscentrum
De Beuken, van Staatsbosbeheer. Hiervoor is een ontwikkelings- en inrichtingsplan gewenst.
Eén van de ideeën daarvoor is de ontwikkeling van een natuurspeelzone in de flank van het
beekdal. De opdracht luidt: maak een inrichtingsplan voor het gebied van De Beken, waarbij de
bevolking van Renkum meer kan profiteren van de natuurontwikkeling. Eén van de gewenste
maatregelen is de natuurspeelzone.
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WAT IS AFGESPROKEN? INNOVATIE DOOR OPEN EINDEN
Randvoorwaarde is dat de activiteiten inpasbaar zijn op de onderwijsinstellingen. Als de onderwijsperiode voorbij is, moet de desbetreffende gemeente of terreinbeheerder het trekken van het
project weer overnemen. Dat is inmiddels gebeurd met het project Hoogwerkercommunicatie
Staelduinse Bos. Het Zuid Hollands Landschap heeft de samen met de VHL studenten ontwikkelde
methode inmiddels elders binnen de organisatie toegepast.
Randvoorwaarde is ook dat de uitkomst van de ontwerpen niet van te voren vast staat. Omgaan met
de onverwachte wendingen die een project neemt en het loslaten van vastomlijnde stappenplannen,
om daarmee maximaal ruimte te bieden aan uitwisseling van kennis. Dat maakt dit project steeds
opnieuw innovatief.
Voor de hbo onderwijsinstellingen is de meerwaarde gelegen in het inbedden in het onderwijsprogramma van uitwisseling van groene kennis, met de maatschappij en met betrokken burgers. Concreet betekent dit: diverse cases voor de opleiding Bos-en natuurbeheer en Tuin en landschapsarchitectuur. De ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal voor de onderwijselementen in de
opleidingen vloeit daaruit voort. Een eerste resultaat is bijvoorbeeld dat beheerders, gevoed door
wetenschappers, in hun communicatie focussen op kennisoverdracht, terwijl bezoekers, gevoed
door nieuwsgierigheid, natuur zien als belevenis. Dat schept tegenstellingen. Hoe die te overbruggen?
Communicatie
Het Zuid Hollands Landschap heeft gastheerschap als belangrijke kwaliteit van haar terreinmedewerkers. VHL denkt mee bij het versterken van deze competentie bij de medewerkers. De wens van
het Zuid Hollands Landschap om meer als gastheer op te gaan treden bij het beheren van terreinen
illustreert het belang van burgersensitiviteit op het mbo onderwijs. Bij dit project wordt contact
gemaakt met Heliconopleidingen die de communicatiepoot in hun groene opleiding verder willen
ontwikkelen.

AGENDA
Vier grote Energizing participatieve groenprojecten

Major- en minorstudenten worden gedurende de looptijd van het project ingezet bij de gemeente
Renkum en het Zuid-Hollands landschap. Zij gaan meewerken aan het vergroten van de kennis
van burgers over groen, door het organiseren van onverwachte ontmoetingen tussen gemeentelijke
diensten, bestuurders, terreinbeheerders en burgers.

Communicatielogboek

Gedurende het project wordt een communicatielogboek bijgehouden. Dit bevat een foto en filmmateriaal van alle projecten, een reflectie op bewonersparticipatie en interviews met bestuurders. Dit
zal tegelijk dienen als input voor het participatie- en communicatieonderwijs op het HBO.

Mobiele Groene Meeting Space

Veel communicatie gaat stuk op de weinig inspirerende omgeving van het gemiddelde kantoor of
buurthuis. Daarom richten we bij Energizing Natuurparticipatie bij elk project een mobiele werkplaats in. Dat kan betekenen dat er ter plekke in het natuurgebied bijvoorbeeld een hoogwerker
komt te staan, of dat een bouwkeet met bosplanten en struiken de wijk wordt ingereden als mobiel
groengebied. Daarmee kunnen studenten op ludieke wijze in contact treden met het publiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van Bureau Buitenkans Participatieve Groenprojecten
(www.buitenkans.eu), met ervaring in manifestatieachtige participatietrajecten.

De Doldwaze College Weken

Nieuw onderdeel van de major Urban Forestry is inmiddels een nieuwe op communicatie en participatie gerichte onderwijsweek. Met lezingen, verrassende opdrachten, verfrissende presentaties en
een competitie-element dat de weekend spanning laat oplopen.

Best practises

De resultaten uit het logboek worden verspreid via een best practises boek of spel met filmpjes,
waar studenten, docenten, gemeenten en terreinbeheerders aan meewerken.

Slotmanifestatie 2011 met inzet van studenten en medespelers.
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HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST?
SPEERPUNT LECTORAAT STEDELIJK GROEN
De Energizing aanpak vraagt lef, veel organisatorische improvisatie en creativiteit.
Verdieping en uitwerking nieuw onderwijsmateriaal. Gedurende het project komt veel materiaal
beschikbaar. Dat wordt verzameld, bestudeerd en verwerkt tot nieuw onderwijsmateriaal dat gebruikt wordt om onderwijs gericht op het verwerven van competenties op het gebied van communicatie en participatie beter en blijvend in het onderwijs te verankeren.
Uitwisseling en disseminatie binnen het HBO onderwijs. In het project wordt door studenten en
docenten kennis ontwikkeld die ook voor andere vakgebieden van belang is. Gedurende het project
worden 4 kennisuitwisseling- en discussiedagen georganiseerd ten behoeve van docenten om ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.
Workshop ten behoeve van MBO. De opgedane kennis, ervaring en ideeën wordt in samenwerking met docenten van Helicon beschikbaar gemaakt voor uitvoerende studenten van het MBO.
Uitwerking in MBO onderwijs. Docenten van Helicon ontwikkelen binnen hun onderwijs lesmateriaal om MBO studenten in staat te stellen competenties op het gebied van communicatie en participatie te ontwikkelen.

Een Energizing Participatief Groenproject 1:
Voorbeeld Schilderijen op het Landgoed Warmond
Beheerder en bezoekers maken beheer bespreekbaar

Op landgoed Warmond was al jaren een discussie over het beheer. Soms stonden Zuid Hollands
Landschap en gebruikers lijnrecht tegenover elkaar. Een vaktechnisch geschoolde beheerder kijkt
nu eenmaal anders naar het bos dan een snel geëmotioneerde bezoeker. Hoe maak je dan dingen
bespreekbaar?
Een nieuwe groep studenten Urban Forestry ging aan het werk. Het gesprek moest gaan over de
mooie dingen van het landgoed. De aanpak van de studenten verliep langs twee sporen. Zij zetten
op omstreden locaties in het bos schilderijlijsten neer. Met de vraag wat er goed of niet goed was
en welke ingrepen nodig waren. Ook kreeg elke bezoeker een eigen schilderijlijst mee. Die moest
op de mooiste plek in het bos worden geplant. Overal stonden de lijsten. De studenten moesten dagenlang zoeken. Er ontstond inzicht bij de beheerders naar de mooiste plekken voor de bezoekers.
En omgekeerd dachten de bezoekers ineens mee over het lange termijn beheer.
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Een Energizing Participatief Groenproject 2:
Voorbeeld Hoogwerker-communicatie Staelduinense Bos
Ervaringen opdoen met innovatieve vormen van communicatie

Het Zuid Hollands Landschap was op zoek naar nieuwe vormen van communicatie met haar bezoekers. Een groep studenten Urban Forestry toog aan het werk. ‘Alles mag, maar je
gaat niet met een enquêteformulier bij de ingang van het bos
zitten. Het moet spectaculair zijn.’ De studenten zochten het
in de hoogte. Als we nu eens beheerders en bezoekers hoog
boven het bos uittillen en dan laten praten over wat er voor
het bos nodig is? In zo’n setting krijg je een open discussie. Al
was het maar uit nervositeit.
Het werd geen luchtballon. Te duur en verboden. Er werd
spontaan een hoogwerker ter beschikking gesteld. En iedereen wilde erin. Het was dringen. Ondanks (of misschien wel
juist dankzij) de vliegende storm. Na de gesprekken ging iedereen erwtensoep eten en werden de ideeën en opmerkingen in de feestboom gehangen.
Studenten komen op dit soort ideeën. Ze zijn jong en hebben
lef. De ontwikkelde methode wordt inmiddels door het Zuid
Hollands landschap op andere locaties gebruikt.
Foto’s Roos van Doorn en Loes Trienekens 2009
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Een Energizing Participatief Groenproject 3:
Voorbeeld Slikkenspreekuur Strand van Oostvoorne
21 maart 2010: Spreekuur voor een gezonder landschap
rond het strand van Oostvoorne

Foto’s Roos van Doorn 2010
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Een Energizing Participatief Groenproject 4: Voorbeeld Minor
Landschap en verstedelijking / Ontwikkelingsplanologie VHL
Velp, opleidingen T&L, BNB en LWM
Negen studenten (derde- en vierdejaars) van deze drie opleidingen hebben als projectgroep een
opdracht van gemeente Renkum en Staatsbosbeheer uitgevoerd, onder begeleiding van docenten,
van september 2009 tot februari 2010.
Activiteiten
De studenten hebben onderzoek gedaan naar de beleving van de woonomgeving door de Renkumse bevolking. Ook de voor bewoners belangrijke plaatsen, verhalen over het gebied en herinneringen spelen daarin een rol. Door middel van semi-gestructureerde interviews onder sleutelfiguren
(methode gebaseerd op Rapid Rural Appraisal) werd in enkele dagen het beeld duidelijk.
De bevindingen zijn verwerkt op een kaart: de Mindscape. Gedurende een workshop is deze kaart
met bewoners besproken en bijgesteld tot alle aanwezigen er tevreden over waren: het gaf een
goed beeld van het wonen in Renkum. De Mindscape is op internet gezet waarbij bezoekers van
de site de gelegenheid krijgen commentaar te leveren en aan te vullen. De site http://www.renkuminbeeld.webs.com/ geeft een goed beeld van het gehele proces en is ook communicatiemiddel.
Een commentaar: “Renkum voelt zich bestuurd door Oosterbeek (de gemeente heet Renkum, maar
het gemeentehuis staat in Oosterbeek), maar door dit proces is echt de Renkummer aan het woord
geweest”. Ad Woudstra: Mindscape helpt! Voor het gebied rond het bezoekerscentrum zijn voorstellen gedaan die passen in het ontwikkelingsbeeld van de bewoners. Door het proces, maar meer
nog bij realisatie van het plan groeit de betrokkenheid van de bewoners bij het bezoekerscentrum.
Een groot aantal schoolkinderen heeft actief meegedacht over de natuurspeelzone. De workshop
daarvoor blijkt goed te werken. De school was ook enthousiast, gezien het feit dat de schoolmiddag
werd ingezet om de resultaten te bekijken en de eerste stap naar de speelzone een feestelijk tintje
te geven. Het kan echt de speelzone van de kinderen worden.
De methode Mindscape is weer enkele stappen verder. De weergave van de beleving op kaart blijkt
een goed middel om enerzijds met inwoners goed te bespreken welke zaken voor de hen belangrijk
zijn en anderzijds hen duidelijk te maken dat ze zijn gehoord. Een digitale versie geeft de mogelijkheid om de kaart te verrijken en ontwikkelen. De identiteit van een gebied ontwikkelt zich, en in
plaats van een momentopname kan de Mindscape op deze manier mee ontwikkelen.
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“Voor de minor heeft deze periode aangetoond dat de nabootsing
van de werkelijkheid, nl. door de studenten als adviesbureau te laten
werken, stimulerend werkt. Ze hebben zelf voor de communicatie
met de bewoners gezorgd: via persberichten, flyers, straatgesprekken, workshops en de website. Door hen de verantwoordelijkheid te
geven gingen ze nieuwe wegen verkennen. Als ontwikkelaars van de
minor hebben we wel geleerd dat de belangrijkste contactpersonen
eerst door onszelf zullen moeten worden benaderd met de mededeling van het te verwachten proces en een verzoek om medewerking.”
De methode en de naam Mindscape is door de aanbieders van de minor ontwikkeld. Zie ook: M.Jacobs, The production of Mindscapes. Alterra, 2006.

CONTACT
Roos van Doorn
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
Opleiding Bos en Natuurbeheer
roos.vandoorn@wur.nl
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LANDSCAPE = JOB CREATOR
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WAAR GAAT HET OVER? LANDSCAPE = JOB CREATOR

WIE DOEN MEE? REALITY SHOW SOCIALE VERNIEUWING

De provincie Friesland heeft Hogeschool Van Hall Larenstein, AOC Friesland en NHL Hogeschool gevraagd een jongerenagenda voor het platteland te maken. Basisgedachte is de
idee van ‘landscape as a job creator’, landschap als banenmachine. De noordelijke schil van
Friesland kampt nu al met krimp. De provincie wil door de ontwikkeling van een nieuwe kijk
op het platteland, landschap, natuur en landbouw voorkomen dat jongeren weg trekken om
elders werk te zoeken. Jongeren kunnen vanuit hun ervaring met moderne communicatieen discussietechnieken met een nieuwe optiek naar het landschap en het gebied kijken: de
optiek van de beleveniseconomie. Groepen studenten zoeken de lokale jongeren op in hun
eigen plekken, honken en verenigingen en stellen samen een nieuwe agenda op voor het
Friese landelijk gebied. De provincie en de Dienst Landelijk Gebied nemen aan de hand van
die agenda samen met de jongeren de concrete uitwerking ter hand.

Van Hall Larenstein en de provincie Friesland zijn de initiatiefnemers. Een samenwerkingsverband
is ontstaan waarin diverse partijen uit onderwijs, regionaal en lokaal bestuur, bedrijfsleven en jongerenorganisaties elkaar ontmoeten.

Jonge Friezen Foarút wil bewustwording in gang zetten gericht op een vernieuwende, sociale ontwikkeling en activering van bedrijvigheid onder jongeren en jongvolwassenen in de noordelijke schil
van Friesland. De doelen zijn in de eerste plaats jongeren en jongvolwassenen te inspireren en te
stimuleren hun dromen en ideeën te verwezenlijken maar ook om de professionals (docenten, jongerenwerkers) die met hen werken nieuwe inzichten en werkwijzen te verschaffen
De agenda van het project is:
1. een vitaliserende impuls geven op het platteland en daarmee een sociaaleconomische
ontwikkeling stimuleren
2. een vernieuwende en onorthodoxe aanpak faciliteren
3. kennis verzamelen en uitdragen over nog onbekende en/of niet eerder benutte hulpbronnen in het landelijk gebied
4. bestaande en startende bedrijven stimuleren nieuwe producten en diensten te leveren op
basis van nieuwe kennis en inzichten
5. onderzoeken en bevorderen van investeringen in het landelijk gebied die zijn gericht op
vestiging van midden- en kleinbedrijven en ander ruimtegebruik met als doel meer en betere
werkgelegenheid te realiseren
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Samenwerkingsverband:
Van Hall Larenstein
Programmabureau Noord Friesland
NHL Hogeschool
AOC Friesland
(V)MBO Bolsward
Dockingacollege
Sport Friesland
Jongerencentrum De Skûle, Franeker
Jongerencentrum Het Bolwerk, Dokkum
CWI NW-Fryslân
Dienst SoZaWe NW-Friesland
Sociale Dienst ZW-Friesland
St. Welzijn Dantumadeel
Netwerk Platteland
Ministerie van LNV
Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van VROM
Min. van Binnenlandse Zaken
Prov. Fryslân, afd. Soarch & Wolwêzen
afd. Economie, R&T
afd. Plattelânsprojekten (NW en NO)
Vertegenwoordigers Gebiedsplatform NW
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WAT IS AFGESPROKEN? DE JONGEREN AGENDA

HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST? STRATEGIE IN FASEN

Studenten leren omgaan met jongerenparticipatie. Zij komen in contact met leeftijdsgenoten uit de
regio en leren een jongerenagenda op te zetten. Daarbij staan de kwaliteiten van Noord Friesland
met de nieuwe invalshoek van de beleveniseconomie centraal. Die kwaliteiten worden in beeld
gebracht en door het gebruik van moderne communicatie- en discussietechnieken in een nieuw
perspectief geplaatst. Daarmee leren studenten participatietechnieken, identificatie van plattelandskwaliteiten en conceptuele flexibiliteit. Ze kunnen die kwaliteiten in een geheel nieuw perspectief
plaatsen. Het landelijk gebied, landschap, natuur en landbouw krijgen door de creatieve inzet van
jongeren en hun communicatie- en discussietechnieken een nieuwe betekenis, die nieuwe perspectieven opent. Voor docenten is dit ook nieuw. Zij leren van deze nieuwe verhoudingen en ontwikkelen nieuwe methoden om samenwerking tussen besturen, organisaties en bewoners mogelijk te
maken. De verwachte resultaten zijn verreikend:
1. Nieuwe ter plekke ontwikkelde kennis en kennisarrangementen, gericht op algemene regionale
ontwikkeling en specifiek op jongerenparticipatie, variërend van methoden om in gesprek te komen
tot het opstellen van een jongerenagenda.
2. Studie jongerenparticipatie. Literatuuronderzoek naar jongerenparticipatie. Welke voorbeelden
zijn er? In welke context? En welke methodieken zijn er gevolgd? Wat was de impact?
3. Studenten landschapsarchitectuur en ontwikkelingsplanologie voeren een studie uit naar de
culturele en landschappelijke kwaliteiten van Noord Friesland en plaatsen die in het kader van de
beleveniseconomie.
4. Jongeren bevragen jongeren. In het kader van het vak Stad- en Streekmanagement bezoeken
tweedejaars studenten VHL, NHL en AOC hun leeftijdgenoten, op 20 locatiebezoeken. Het doel is
om per locatie jongerenagenda’s op te stellen en al die agenda’s samen te voegen tot een jongeren
agenda voor Noord Friesland.
5. Schetsschuiten DLG. Deelname aan schetsschuiten voor jongeren, waar de agenda voor het
Friese landschap wordt vertaald in concrete inrichtingsmaatregelen in stad, dorp en land. In 2009
zijn zo al 4 scenarios ontworpen. Dit gebeurt door studenten Tuin- en Landschapsarchitectuur, Land
en Watermanagement en Ontwikkelingsplanologie.
6. Presentatie op manifestatie. Op een streekmanifestatie worden de plannen door studenten
samen met vertegenwoordigers van jongerengroepen en jeugdparlement aangeboden aan GS van
Friesland en aan DLG.
7. Kwaliteitsborging, verdieping, bundeling. Het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden
zet een onderzoeker in voor kwaliteitsborging. Het opgeleverde studentenmateriaal wordt verzameld, bewerkt en gebundeld in onderwijsmateriaal over jongerenparticipatie en beleveniseconomie,
nieuw perspectief voor het Nederlandse plattelandslandschap.

Communicatieplatforms van jongeren op het internet (bijv. Hyves, MySpace) spelen een belangrijke
rol bij de interne en externe communicatie.
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Fase 1: De Invasie

Start: 14 september 2009. Gedurende 1½ jaar zoeken studenten jongeren (tussen 15 en 25 jaar)
op in ‘keten’, op scholen, bij sport- en kerkelijke verenigingen, enz. Dit gaat uit van scholen (HBO,
MBO, VMBO/AOC, etc.) samen met jongerenwerk en lokale bestuurders.
De gesprekken met de jongeren op locatie spitsen zich toe op het geven van concrete beelden van
de perspectieven die de jongeren voor zichzelf zien in Noord Friesland.
Zie het beeldverslag op de volgende pagina’s.

Fase 2: De Agenda voor de Toekomst

Na twee jaar wordt de 1e Friese Jongeren Conventie georganiseerd. Op een grote manifestatie wordt ‘De Agenda voor
de Toekomst’ gepresenteerd: De verzameling aan ideeën,
wensen en opmerkingen vanuit de verschillende groepen jongeren.
Dan nemen de uitvoerders (CWI’s, Sociale Diensten, scholen
en Dienst Landelijk Gebied) het stokje over. Een deel van de
ideeën wordt direct uitgevoerd. Een deel wordt door DLG
uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor Noord-Friesland.
In schetsateliers met een groep ‘senior’-jongeren (tussen 20
en 30 jaar) worden de door de jongeren ingebrachte dromen,
ideeën en plannen verbeeld in het landschap van de Noordelijke Schil van Friesland.

Fase 3: Geen Woorden maar Daden

In deze fase heeft een opschaling van het project plaats naar
andere gebieden van Friesland en eventueel daarbuiten. Het
is de bedoeling dat PPNF dan de coördinatie van de uitvoering
op zich zal nemen.
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DE I N VASI E
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Foto’s Daan van der Linde 2010
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DE IDEEËN
Foto’s Daan van der Linde 2010
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CONTACT

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
Jimmie Slijkhuis
jimmie.slijkhuis@wur.nl
www.jongefriezenfoarut.nl
twitter.com/jonge_friezen
nieuwsbrief@jongefriezenfoarut.nl

Jonge Friezen Foarút is
een initiatief van
• Provicie Fryslân
• Plattelânsprojekten
Noordwest
• Plattelânsprojekten
Noordoost
en de gemeenten
• Achtkarspelen
• Dongeradeel
• Franekeradeel
• Dantumadeel
• Harlingen
• Kollumerland
• Wûnseradiel
• Het Bildt
• Bolsward
• Ferwerderadiel
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AMERSFOORT

Hulsebosch, 2009

ALS HET GROEN GOED
IS VOOR DE STAD,
I S
D E
S T A D
OOK GOED VOOR
H E T
G R O E N

KIGO ONDERWIJSVERNIEUWING

1

58

59

WAAR GAAT HET OVER: INVESTEREN IN KWALITEIT

Amersfoort staat model voor de middelgrote gemeente in Nederland, waar het thema Groen
in en om de stad hoog op de agenda staat. De invloed van Amersfoort op de omgeving van
de stad blijkt erg groot. Bewoners krijgen steeds meer oog voor de kwaliteit van de groene
ruimte om hun stad. In de stad is steeds meer vraag naar vergroening van de binnenstedelijke ruimte. Om grip te krijgen op deze over-en-weer relaties is het belangrijk om met ideeën
te komen over de rol van nieuwe partijen zowel in, als ook om de stad. Van Hall Larenstein, de
gemeente Amersfoort en enkele maatschappelijke groeperingen gaan samen het kennisnetwerk Groen voor de Stad lanceren. Uitwisseling van groene kennis tussen praktijk, onderwijs
en onderzoek, zichtbaar in Amersfoort. Dat is het doel van dit netwerk.
Ingenieursbureaus van studenten en docenten werken daarmee concreet aan uitvoeringsvragen: hoe die waarden van tevoren creëren en expliciet maken, zodat het aantrekkelijk
wordt om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte? Studenten bouwen kennis op
over stedelijke ecologie, de rol van groen voor de vastgoedwaarde van de bebouwde omgeving, de ruimtelijke kwaliteit in de stad en de recreatiemogelijkheden om de stad.
Najaar 2009 hebben studenten van drie hogescholen in de Stayokay in Soest gewerkt aan
plannen voor het park Randenbroek in Amersfoort. Landschapsarchitecten, rentmeesters,
planologen en makelaars van respectievelijk Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool
Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen werkten samen in het Atelier Value Added
Planning. Uit het park wordt een zwembad verplaatst en op de vrijkomende plek is een aantal
stadsvilla’s gepland. Het ziekenhuis aan de rand van het park wordt naar elders verplaatst en
op die locatie zijn 300 appartementen gepland. Er komt een nieuwe wijk aan de zuidkant van
het park. Maar het is bekend dat groen de waarde van vastgoed kan doen toenemen. Kunnen
groen en rood elkaar financieel en kwalitatief versterken?

Bron: Hulsebosch, 2009

Zes groepen hebben drie dagen en nachten aan deze opgave gewerkt. Docenten van Van Hall
Larenstein, Alterra, Wageningen Universiteit, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen hebben input verzorgd. Voor drie deelgebieden zijn in totaal zes plannen opgesteld. Arno
Goossens van gemeente Amersfoort viel vooral de frisse en onbevangen kijk van de studenten
op. De gemeente kijkt primair vanuit haar structuurvisie. De studenten kijken vanuit kansen.
Studenten landschapsarchitectuur denken aan wat er in het gebied mogelijk is. Studenten vastgoed
denken vanuit de markt voor en de waarde van vastgoed. Studenten planologie denken vanuit
maatschappelijke haalbaarheid.
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Concrete vragen die spelen
Economische waarden van vastgoed: hoe die kennis in te zetten in stedelijke projecten?
Ruimtelijke kwaliteit: hoe groene kennis in te zetten als kwaliteitsimpuls bij de inrichtings- en reconstructieplannen voor Amersfoort?
Natuur in de stad: hoe kan je kennis van bijvoorbeeld het voorkomen en het gedrag van vogels in
de stad vertalen naar inrichtings- en beheersplannen in de stad?
Recreatie in de stadsranden: hoe kan je landbouw en natuur in de stadsranden duurzaam inzetten
bij de herinrichting en het beheer?

Randenbroek
Tom Grashoff 	 – HRO Rotterdam / Stedenbouw
Jon Westra – Van Hall Larenstein / Landschapsarchitectuur
Thijs Onderwater – Van Hall Larenstein / Vastgoed Management

WIE DOEN ER MEE? ONDERWIJSVERNIEUWING VAN LOKAAL TOT INTERNATIONAAL

Voorbeeldstad Amersfoort is een onderwijsvernieuwingsproject. Het wordt gefinancierd door het
Groene Kennis Netwerk GKC, programma Natuur en Landschap. In het project staat het groen in
en om de stad centraal. Van Hall Larenstein is initiatiefnemer. Daarnaast is het Wellant college uit
Houten betrokken. Er wordt onderzocht welke elementen van het project voor het MBO interessant
kunnen zijn.
De gemeente Amersfoort is de belangrijkste partner. Het boekje Value added planning, Van Hall
Larenstein T&L, gepubliceerd bij Uitgeverij Landwerk, geeft een uitgebreid overzicht. De samenwerking stamt al van een aantal jaren geleden. Samenwerking vindt plaats in het kader van het
project Voorbeeldstad Amersfoort en van het onderzoeksproject VALUE, een Europees interregionaal samenwerkingsproject (INTERREG IVb, North West Europe). In dat project werkt een aantal
lokale en regionale overheden samen met kennisinstellingen in projecten waarin de economische
relaties tussen groen en vastgoed worden opgespoord en vergeleken. Voorbeeldstad Amersfoort
maakt het onder meer mogelijk de internationale kennis te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor
het onderwijs in een regionale en locale praktijksituatie en omgekeerd. Elders in deze brochure
wordt VALUE besproken. Daarnaast zijn organisaties als het Amersfoortse Bewonersinitiatief
Het Groene Spoor en de Vogelbescherming Nederland betrokken. Mogelijke aansluiting bij het
project Groene Partners van het ministerie van LNV is inmiddels van de baan.
Eerst een voorbeeld uit de oude doos. Tweedejaars
studenten analyseerden vanuit diverse startpunten
de groene en stedenbouwkundige structuur. Enkele
voorbeelden die laten zien op hoeveel manieren je
het groen in de stad kan analyseren. De historische
ontwikkeling van de stad laat zien dat in de Middeleeuwen grachten en muren de stadsgrens bepaalden. Daarna ontstonden sloppenwijken, die vanaf de
negentiende eeuw werden vervangen door nieuwbouw die vooral de kavelgrenzen volgde. In de twintigste eeuw bepalen wegen de grenzen. Een andere
groep keek in haar analyses vooral naar de huidige
functies van groen. Groene assen die al dan niet natuur verbinden. Daktuinen en gevelgroen om fijn stof
uit de lucht te filteren. Waterpartijen om overtollig regenwater op te vangen.
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WAT IS AFGESPROKEN?
GROENCOMPENSATIE, WERKBANK RUIMTELIJKE KWALITEIT EN VALUE ADDED PLANNING
De gemeente Amersfoort vraagt VHL onderzoek te doen naar de economische waarde van groen
en naar de rol van drie sturingsinstrumenten. Kortweg: groencompensatie en de werkbank ruimtelijke kwaliteit en Value Added Planning. De resultaten worden ingebracht in het VALUE project.
Daarnaast vraagt de gemeente aan VHL om ideeën te leveren over de betekenis van natuur voor
de stad en over de recreatieve mogelijkheden van de noordelijke stadrand.
Bewonersinitiatief Het Groene Spoor vraagt VHL om concrete plannen voor de inrichting van de
groene ruimte rond het spoor.
Doel van deze plannen is vooral om het debat rond groen in de stad los te trekken.
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HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST?
DE GROENE ESTAFETTE
Voorbeeldstad Amersfoort is al een vervolg op een eerder onderwijsvernieuwingsproject in de Gelderse Vallei, in opdracht van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en inmiddels afgesloten met
de publicatie De Groene School. In het landelijk gebied bleek hoe groot de invloed van de steden
op het platteland is. Daarom is dit project nu voortgezet in het nabijgelegen Amersfoort.

CONTACT
Derk-Jan Stobbelaar
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
derk-jan.stobbelaar@wur.nl

Voorbeeldstad Amersfoort is nu een proeftuin voor toepassing van kennis rond Groen in en om
de stad. Koppeling van wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek staat daarbij centraal.
De mogelijkheid ontstaat om continuïteit te brengen in de doorlopende kennislijn van WO, HBO en
MBO. Gemeente, onderwijs, natuurbescherming en stadsontwikkeling komen in innoverende netwerken bij elkaar.
Voor studenten ontstaat een aantrekkelijke leeromgeving. En voor de stedelijke instituties ontstaat een continue stroom aan initiatieven. Eerdere ervaringen met het ingenieursbureau-model
worden verder ontwikkeld: studentenbureaus leveren concrete oplossingen voor concrete inrichtingen beheervragen. Deze kennis wordt doorgegeven – de estafette - en opnieuw ingezet in nieuwe
bureaus en nieuwe vragen. Op termijn levert het Groene Kennisnet input voor het ministerie van
LNV bij de verdere regionalisering van het LNV-beleid.
De resultaten worden steeds gepubliceerd of bekend gemaakt via het Groene Kennisnet, gericht op werving van
nieuwe studenten en deelnemers vanuit
bewoners, overheden en groene organisaties. Het project wordt afgesloten met
de publicatie van de projectresultaten
en de uitgevoerde projecten, gepresenteerd door en met studenten, ingebed in
reflecties op de functies van het groen
stedelijk kennisnetwerk. De publicatie
dient ook als startpunt voor het Congres Groen in de Stad (2011) waar gedurende de looptijd van het project naartoe wordt gewerkt.
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NATUUR WERKT!
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WAAR GAAT HET OVER? NATUUR EN TECHNIEK IN DE
SAMENLEVING

In Nederland is de ruimtedruk hoog. Er wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om functies
als wonen, werken, recreatie, water en natuur met elkaar te combineren. Daarnaast is de milieudruk
in het verstedelijkende deel van Nederland hoog. Nieuw beleid op het gebied van bijvoorbeeld water
en luchtkwaliteit maakt de druk op de ruimte alleen maar groter. Ook komt steeds meer kennis beschikbaar die ons in staat stelt naast technische maatregelen ook de groene regulatiefuncties te benutten. Groen neemt fijn stof op. Groen zuivert water. Groene daken isoleren en koelen gebouwen.
Dit project wil laten zien dat door goed te kijken naar de natuur, technieken zijn te destilleren die gebruikt kunnen worden om actuele problemen in de Nederlandse samenleving op te lossen: fijn stof
reductie, bevorderen biodiversiteit, waterberging, verlaging omgevingstemperatuur, zuivering met
inzet van planten. Natuur en techniek worden in dit project uitdrukkelijk als complementair gezien.
Door vanuit het groen dit type oplossingen te ontwikkelen, wordt de positie van groen en natuur in
de samenleving strategisch versterkt.
Doel is om de lokale partijen die betrokken zijn bij beheer en inrichting van het groen en bewoners
bij elkaar te brengen en in staat te stellen samen plannen voor de groene leefomgeving te maken
en uit te voeren. Tegelijk worden studenten opgeleid die beschikken over de competenties voor
mediation en communicatie tussen verschillende overheden en belangengroepen: zijn beschikken
over kennis, inzicht en communicatieve vaardigheden m.b.t. EcoEngineering
Vanuit klimaatadaptatie (water, temperatuur) en luchtkwaliteit (gezondheid) zal het gebruik van
groene daken en gevelbegroening steeds meer toenemen. Nu zijn er al initiatieven van gemeenten
(Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Tilburg, KAN, Heusden). Omdat de beleving en ruimtelijke
kwaliteit van de stedelijke omgeving steeds belangrijker worden, zullen groene daken en gevelbegroening een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De vaksectie van de VHG, dak- en gevelbegroening constateert dat er al veel gebeurt, maar dat een echte doorbraak uitblijft, omdat in het gemeentelijk beleid te weinig de voordelen van groene daken wordt gezien en te veel de angst voor risico’s
en voor hoge kosten ontwikkelingen doet stagneren. Klimaatontwikkeling en luchtkwaliteit zullen
hoog op de gemeentelijke agenda komen, en daardoor zal de ontwikkeling van groene daken een
nieuwe impuls krijgen.

Voorbeeld Parijs,
Rue d’Alsace
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Ecotechnologische zuivering.

Vanuit de gedachte dat steeds meer moet worden aangesloten op natuurlijke processen zal ecotechnologische waterzuivering steeds belangrijker worden. Juist de combinatie van chemische en
ecologisch gezond water heeft de toekomst. Voor hogescholen is het van belang om in samenwerking met het werkveld en instituten de kennis te laten circuleren en te ontwikkelen. Uitdrukkelijk
wordt hier de term: Ecological Eengineering gebruikt. Wetterskip Fryslan en Hoogheemraadschap
Noorderkwartier zijn nu al bezig ecotechnologie in te zetten voor waterzuivering. Ook andere waterschappen worden betrokken gedurende het KIGO project.
Rietvelden zijn voorbeelden van een ecotechnologisch systeem. Daar kan ook stapeling van functies voorkomen, zoals in de pilot Landgoed Lankheet. Als die succes heeft, zullen er meerdere
toepassingen volgen. Rietvelden worden hier gecombineerd met waterzuivering, waterberging, natuurherstel en energieopwekking. In de loop van dit project zal samenwerking worden gezocht met
PRI, deskundig op dat gebied.

gevers voor onderzoeken.
In de pilot zijn inmiddels drie thema’s opgenomen:
1.
groene daken
2.
gevelbegroeiing
3.
ecotechnologische zuiveringssystemen
Voor opleidingen is het essentieel om goede en betrouwbare informatie op een toegankelijke manier
te krijgen. Bovendien wordt in het Kennispunt ook een overzicht gemaakt van de specialisten, zodat
deze de opleidingen kunnen ondersteunen.

Kennispunt EcoEngineering

In gesprekken met het ministerie van VROM directie Omgevingskwaliteit, gemeenten Arnhem en
Nijmegen en VHG-DGB bleek de behoefte aan één
objectief Kennispunt EcoEngineering in plaats van
de diverse bestaande kennispunten/platforms groene daken zoals in Tilburg, Amsterdam, Rotterdam.
Deze zijn voor een belangrijk deel lokaal/regionaal.
Beter is een bundeling in één kennispunt, waarin
per thema informatie wordt opgeslagen, met een
rubriek vraag en aanbod. Dat kan virtueel zijn, met
één of twee uitwisselingsbijeenkomsten per jaar.
Het kennispunt moet worden verankerd bij een niet
belanghebbende partij, bijvoorbeeld een opleiding.
Stel een Redactieraad aan die de kwaliteit van de
inbreng garandeert. Door het kennispunt ontstaat
een kennisnetwerk. Dat kan gebeuren door projecten van studenten onder begeleiding van docenten en ook door reviews van beschikbare kennis in
studentenonderzoeken, praktijkvoorbeelden enz.
in binnen- en buitenland. Wageningen UR/Alterra/
PPO kunnen onderzoeken uitzetten, of daarin deelnemen. Gemeenten en provincies zijn de opdracht72
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WIE DOEN MEE? ONDERZOEK, ONDERWIJS EN BELEID

Verschillende overheden zijn inmiddels geïnteresseerd in het Kennispunt en EcoEngineering als
zodanig: de gemeente Arnhem; de provincie Noord-Brabant en PRIVA, een bedrijf dat wil gaan
verduurzamen; het ministerie van VROM, directie Leefomgevingskwaliteit. AOC’s, opleiding Tuin,
park en Landschap willen hun programma actualiseren. Een aantal AOC’s gaat een opleiding Urban
Design starten. Zo vindt doorstroming plaats van kennis van het HAO naar AOC’s en vice versa.
TUDelft/EcoEngineering Consultancy, Alterra, PPO zijn al enige tijd bezig te onderzoeken waarom
groene daken en gevelbegroening gewenst zijn. Deze kennis zal in dit project zijn plaats krijgen. Op
deze manier wordt doorstroming bereikt van het onderzoek naar onderwijs en vice versa.
De vakgroep Dak- en Gevelbegroening van de VHG wil zijn expertise ook inzetten, o.a. in de werkateliers voor AOC en HTS. Voor gevelbegroening moet nog meer praktische expertise komen.
Het is van groot belang HTS-afdelingen civiele techniek en bouwkunde bij dit project te betrekken. In
het Netwerk Duurzaam Stedelijk water zijn INHolland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht,
NH-Leeuwarden, HAN vertegenwoordigd. Dit platform wordt gebruikt om kennis uit te wisselen tussen HAO en de andere groene opleidingen en het hoger technisch onderwijs.

Direct betrokken partners
1.
Hogeschool van Hall-Larenstein, initiatiefnemer
2.
AOC Wellant
3.
AOC Helicon
4.
CAH Dronten
5.
WUR-Alterra
6.
TUDelft
7.
WUR-PPO
8.
WUR-SEG

Uit:
GreEnergy Roofs.
Naar efficiënter
energiegebruik met
groene daken in
Nijmegen.
Sanne Heuver
Rob Steltenpöhl
Shanna Visscher
19-08-09
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WAT IS AFGESPROKEN? GROEN IN EN OM DE STAD
OP DE POLITIEKE AGENDA

Het project eindigt op 1-9-2011. Het overkoepelende thema van het Kennispunt EcoEngineering is
Kennis delen en vermenigvuldigen: meer dan een databank, ook een beoordelend en evaluerend
instrument. Wanneer het groen bijdraagt aan de oplossing van milieuproblemen, komt Groen
In en Om de Stad in de steden hoger op de politieke agenda:
• Onderwijs-onderzoek-overheden-markt op elkaar afstemmen
• Hoe krijgen we de meerwaarde van groen op de kaart?
• Vraag en aanbod organiseren
• Verwijzing naar bureaus
• Overzicht adressen met info (bedrijven/gemeenten)
• Koppeling belang en informatie
• Ontsluiting van o.a. wetenschappelijk onderzoek: actueel, snel en duidelijk
• Promotie groene daken
• Interdisciplinair per schaalniveau (over de eigen kennisvelden heenkijken)
• Verschillende thema’s (groene daken; lucht/energie vs groen; gevelbegroening; waterzuivering;
gietwater; hemelwaterbenutting) op elkaar afstemmen (cradle to cradle)
• Internationale aandacht (Duitsland, Oostenrijk met natuurlijke waterzuivering)
• Pilots (ook de slechte)
• Bestaande gebouwen vs nieuwe
• Gevelbegroening en groene daken: effect op fijn stof/isolatie
• Realisatie en technische uitgangspunten en randvoorwaarden en richtlijnen dakbegroeningssystemen
• Kwantificering van de effecten op een voor de klant hanteerbare manier en de kosten (terugverdientijd); inzicht in rekenmodellen
• Effect op waterkwaliteit (KRW)
• Beheer en onderhoud
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Uit: Duurzaam stedelijk waterbeheer
Pilot Optimalisatie afvalwaterketen
Zoeken naar duurzame samenwerking (Anon.)

Dit programma beoogt het onderwijs in de minoren “inrichting van water in en om de stad” en
“stedelijke beplanting” en de majoren “tuinontwerp” en “realisatie” te verbreden en te verdiepen op het vlak van groene daken/gevelbegroening en ecotechnologische systemen. Ook bij projecten zal worden aangehaakt bij opdrachten die via het Kennispunt kunnen worden gegenereerd.
Op deze manier zullen de projecten gestructureerd en gethematiseerd worden. Voor de minoren
geldt dat in het 4e jaar, voor de majoren in het 3e en 4e jaar. Hogeschool van Hall Larenstein wil zich
d.m.v. een doorgaande opdrachtenlijn beter profileren als groene opleiding. Ecological Engineering
geeft daaraan, samen met het Kennispunt een vernieuwende impuls.

Activiteiten
Groene daken/gevelbegroening
Een handboek van groene daken in internationaal perspectief wordt gemaakt. Dit overzichtsboek
brengt in kaart welke onderzoeken er zijn en welke meerwaarde dit brengt. Voor gevelbegroening
wordt een praktijkboek gemaakt, waarin pilots en projecten worden geëvalueerd. Studenten van de
minor inrichting water in de stad, stedelijke beplanting en de majoren realisatie en ontwerpen van
Larenstein Velp zijn betrokken bij de uitvoering. Docenten stellen het overzichts- en praktijkboek
samen.
Ecotechnologische systemen
Hierbij worden waterschappen betrokken, de CAH Dronten, en Van Hall Instituut Leeuwarden. Waterschappen worden betrokken. Er is nog geen praktijkboek en evaluatie van bestaande projecten
beschikbaar. Studenten van de minor inrichting water in de stad, en afvalwatertechnologie van HallLarenstein worden betrokken bij de uitvoering. Docenten stellen het praktijkboek samen.

Afvalwater Nu

Afvalwater Gewenst
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HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST? VERANKEREN VAN DE
DRIEHOEK ONDERWIJS-ONDERZOEK-WERKVELD

CONTACT

Een strakke organisatie

Steungroep
Thod Binder, thod@binder.nl
Barry Looman WUR PPO, barry.looman@wur.nl
Jelle Hiemstra WUR-PPO, jelle.hiemstra@wur.nl
Marc Ottelé TUDelft, m.ottele@tudelft.nl
Hein van Bohemen TUDelft, h.bohemen@kpnplanet.nl / h.vanbohemen@citg.tudelft.nl
Barry de Vries WUR Alterra, barry.devries@wur.nl
Klaas Metselaar WUR-SEG, klaas.metselaar@wur.nl
Wolter van der Kooij CAH Dronten, kow@cah.nl
Roel Jansen Helicon Nijmegen, r.jansen@helicon.nl
Geerd Wyrdeman Helicon Velp, g.wyrdeman@helicon.nl
Rene Groenendijk Wellant Gouda, qsp.groenendijk@wellant.nl / plm.stolwijk@wellant.nl
Co van den Boogert Wellant Houten, jvanden.boogert@wellant.nl
Martijn Asbroek AOC Oost Almelo, masbroek@aoc-oost.nl
Jeroen Zijlmans VHG(agendalid), j.zijlmans@vhg.org
Klaas Boer IPC Groene Ruimte(agendalid), k.boer@ipcgroen.nl

Het Kennispunt ecological engineering bundelt alle kennis en contactpersonen. Het werkt nu als
een virtuele Communities of Practice (CoP): een open niet-commerciële site, aangesloten bij een
al bestaande website: groenweb.nl, waarin eco engineering een site krijgt toegewezen. Daarnaast
worden 2x per jaar werkbijeenkomsten gehouden over detailonderwerpen binnen een thema.

Doorlopende thema’s

Voorlopig zijn er 3 thema’s die passen in het Kennispunt:
• groene daken, met o.a. een handboek: Groene daken in internationaal perspectief
• gevelbegroening, o.a. met een handboek Gevelbegroening
• ecotechnologische zuiveringssystemen, met o.a. een handboek Groene zuivering
Hierin wordt per thema aanwezig informatie opgeslagen, met verwijzingen naar publicaties in tijdschriften, rapporten, boeken etc.. Per thema kan een Community of Practice worden opgericht.

Redactieraad

Een redactieraad bestaande uit 8 personen vanuit onderwijs (TUDelft, WUR-SEG, VHL, AOC) en
onderzoek (WUR-PPO, WUR-Alterra, WUR-SEG) en werkveld (VHG) moet de objectiviteit waarborgen. Deze raad spoort actief informatie op en moet ook na de looptijd van het project (twee jaar)
blijven bestaan. Zij vult de website www.ecoengineering.nl die voorjaar 2010 in bedrijf gaat, gelinkt
aan www.groenweb.nl. De Redactieraad beheert de website.
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Jan van Merriënboer (Van Hall Larenstein Velp), jan.vanmerriënboer@wur.nl

Sites
www.groenweb.nl
www.ecoengineering.nl

79

2

6 stappen

3

5

7

6•KWARTIERMAKEN
TRANSITIE
STADSREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN

80

KIGO ONDERWIJSVERNIEUWING

1

81

WAAR GAAT HET OVER?
KENNIS INTEGRATIE IN DE STADSREGIO

Op 22 juni 2010 is tijdens het congres ‘Kennisinnovatie, de regio aan zet’ de intentieverklaring
‘Kenniswerkplaats en Kennisagenda Arnhem Nijmegen’ getekend door het ministerie van LNV, de
provincie Gelderland, het programmabureau Lingezegen, de gemeente Overbetuwe en VHL. Voor
de korte termijn wordt een aantal lopende samenwerkingsprojecten gecontinueerd. Voor de lange
termijn wordt een gezamenlijke kennisagenda opgesteld, die moet leiden tot programmatische samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in het gebied.

Start: Park Lingezegen

In het kader van de ontwikkeling van het Park Lingezegen is door de supervisor Kwaliteit van
het park een notitie opgesteld, Leren van Lingezegen, met het doel instanties en organisaties
op het gebied van onderwijs te betrekken bij de planvorming en de aanleg van het park. Op
basis van deze notitie willen het Projectmanagementbureau Lingezegen, Hogeschool Van
Hall Larenstein en Helicon Velp samenwerken aan en leren van de planvorming en uitvoering
van het Park Lingezegen. Doel is enerzijds dat de ontwikkeling van Lingezegen onderwijsmateriaal biedt. Anderzijds kunnen studenten concrete daadwerkelijke bijdragen leveren aan de
ontwikkeling van het park.
In Lingezegen ligt een aantal mogelijkheden voor de koppeling van het groene onderwijs met
planvorming en aanleg het park. Partijen organiseren in september een programmeringmiddag om te komen tot een meerjarig onderwijspakket. Concrete mogelijkheden zijn:
• Ontwikkeling van concepten en ontwerp- en inrichtingstools voor een Klimaat Bestendig
Park.
• Een Open Air Climate Change class room
• Het nader uitwerken van het idee van pocket parks. Dit zijn kleine compacte parkonderdelen (met een indicatieve omvang van 1 tot 2 hectaren) die snel gerealiseerd kunnen
worden en bij moeten dragen aan een tastbare identiteit in wording van het park.
• Duurzame Energie Bergerden.
• Grondverwerving.
• De concrete adoptie door HBO en MBO van delen van het park, dat wil zeggen dat planvorming, voorbereiding en aanleg ervan door de scholen plaats vindt.
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PARK LINGEZEGEN
Berdie Olthof, Feddes|Olthof landschapsarchitecten

83

Lopende projecten:

1. In het kader van het vierjarige INTERREG project Future Cities werken Alterra, VHL en WU
samen met Arnhem, Nijmegen en de Stadsregio aan een regionaal transitieprogramma.
Kennis wordt ingebracht in transitietrajecten op verschillende schaalniveaus: van regionale structuurplanning tot en met het straatniveau. Elders in deze brochure is het project
beschreven.
2. In het kader van de Summerschool Lingezegen werken studenten van VHL, Artez en de
HAN onder leiding van kunstenaar Ton Matton op locatie aan de identiteit van het park.
3. Studenten van Wageningen Universiteit hebben een samenwerking met de Stadsregio
rond het thema duurzame energie. In dat kader doen zij onderzoek, genereren zij ideeën
en voeren zij debatten met portefeuillehouders uit de Stadsregio. Daarmee leveren zij
vanuit hun kennis en onderwijs de eerste input voor een nog op te zetten regionale Energievisie.

WIE DOEN MEE?

Het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden trekt dit programmaonderdeel, samen met een
aantal kerndocenten uit de Kenniskring. Vanuit het onderwijs zal de zogenaamde combi-major
structureel worden ingezet; daarin werken studenten uit Tuin- en landschapsinrichting (T&L) samen
met studenten Bos- en Natuurbeheer (BNB) en Land- en watermanagement (LWM). Deelopdrachten zullen worden vervuld door studentgroepen, uit onder andere de minor Ontwikkelingsplanologie.
Alterra, team Stadsregionale ontwikkeling heeft ervaring met regionale transitieopgaven in sterk
verstedelijkte gebieden. Helicon Nijmegen richt zich op uitvoerende aspecten en op verankering
van transitieopgaven in het MBO onderwijs. Daarnaast zijn Artez, HAN en Radboud Universiteit
Nijmegen betrokken.
Gedurende de looptijd van het programmaonderdeel
zal duidelijk worden welke onderdelen van deze kennisinstellingen concreet betrokken zullen worden.
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WAT IS AFGESPROKEN? LEARNING BY DOING

Regionale overheden zoals de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben behoefte aan samenwerking
met regionale kennisinstellingen. Daarmee wil de Stadsregio ten eerste kennis voor zichzelf en haar
regionale partners ontsluiten om te werken aan een duurzame regionale economie en een gezond
en aantrekkelijk leef- en vestigingsmilieu, kortom een duurzame transitie naar een concurrerende
regio. De deelnemende groene kennisinstellingen hebben op hun beurt de behoefte aan een gevarieerde regionale ‘real life’ proeftuin in de vorm van een bestuurlijke eenheid, voor experimenten met
integrale kennis- en onderwijsontwikkeling. Daarmee ontstaan mogelijkheden voor integratie van
academisch en toegepast onderzoek, voor doorlopende leersamenwerking van universiteit via HBO
naar MBO en voor koppeling van groene kennis- en onderwijsdomeinen aan andere domeinen.

HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST?
PERMANENTE WERKPLAATS STADSREGIO

Het VHL Werkplaatsmodel wordt doorlopend verder ontwikkeld. Studenten en docenten vanuit alle
minoren en majoren vinden in de achtertuin, in de eigen regio een interessante leerproeftuin.
• Er wordt een leeromgeving Stadsregio opgezet, waarbinnen uitwisseling van kennis, ervaring
en ideeën tussen bestuurders, ambtenaren, bedrijven, maatschappelijke en bewonersorganisaties en kenniswerkers over de opzet van het kwartiermakerproject regelmatig plaats vindt.
• Er wordt vanuit het kwartiermakerproject deelgenomen aan een uitwisseling tussen de verschillende onderdelen van het Programma Regionale Transitie (o.m. werkplaats Veenkoloniën).
• Opstellen en ondertekenen Regiocontract.
Het kwartiermakerproject leidt tot het opstellen van een meerjarige en geprogrammeerde samenwerking in de vorm van een Regiocontract. Dit regelt vorm en inhoud van kennisagenda, transitieagenda, meerjarig programma en Werkplaats.
De ondertekening van de overeenkomst van samenwerking door regiobestuurders en per onderdeel met bestuurders van gemeenten, bedrijven, maatschappelijke en bewonersorganisaties en
kennisinstellingen wordt publicitair breed bekend gemaakt.
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CONTACT

Ad Koolen, Van Hall Larenstein Velp
ad.koolen@wur.nl
Samenwerkingsverband kennisinstellingen
Alterra, team Stadsregionale ontwikkeling
Wageningen Universiteit, Environmental Technology (ETE)
Helicon, Artez, HAN, Radboud Universiteit Nijmegen
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WAAR GAAT HET OVER? INTERNATIONALE KWALIFICATIE

Het kunnen functioneren in een Europese context is steeds actueler. Bedrijven en overheden richten
zich steeds meer op internationale en regionale samenwerking in Europa. Voor regionale gebiedsontwikkeling is overkoepelend Europees beleid in ontwikkeling dat betrokken partijen op verschillende manieren zal beïnvloeden: economisch, politiek, cultureel. De opleidingen voor gebiedsontwikkeling bij VHL en Groenhorstcollege hebben al internationale contacten en partners.

Wat zijn de internationale competenties en netwerken van de toekomst. Is het zinvol handleidingen te ontwerpen die voldoen aan de vraag naar meer kennis en inzichten rond studeren
en werken in een dergelijke context? Deze vragen staan centraal in dit project.
Het project valt binnen het kader van het Programma Internationalisering en is gericht op – in oplopende schaal - internationaal vaardige individuen, affiniteit met het idee van het EU-burgerschap,
afstemming met EU-partners en EU-netwerken, het vertalen, benutten en beïnvloeden van EUregelgeving en, bij contacten met opkomende economieën, non-EU barrières wegnemen en het
ontwikkelen van nieuwe vormen van belangenbehartiging.

INNOVATIE: PARTNERS, PROJECTEN EN NETWERKEN

Workshop October 2008, Istanbul
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Foto Jeroen de Vries

Er is een opleidingsoverstijgende ambitie en aanpak van internationale competenties gegroeid en
een gestructureerde strategie voor leren en werken in een Europese context. Dit is zowel in de missie van Van Hall Larenstein vastgelegd als in de missie en het jaarplan van het Groenhorstcollege.
De samenhang van competenties wordt door koppeling aan het European Qualification Framework en het EQUFAS Framework beter begrepen en docenten zijn zich beter bewust van de betekenis wat er komt kijken bij leren en studeren in een internationale context
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WAT IS BEREIKT? DE SHORTLIST

Bij de start van het project is de afstemming met het European Qualification Framework, vastgesteld in 2008, belangrijk. Het EQL stelt eenduidige Europese standaarden vast met betrekking tot
het organiseren en managen van Europese projecten.
Vervolgens is afstemming op de state of the art van de lopende internationale contacten: een
inventarisatie van potentiële en actuele partners voor de opleidingen binnen VHL.
Tegelijk is een overzicht gemaakt van Europees beleid op het gebied van gebiedsontwikkeling en
de mogelijke betekenis en taken voor afgestudeerden van de opleidingen.

Afstemming met het European Qualification Framework leert dat een overzicht hebben van vereiste
competenties voor gebiedsontwikkeling projecten essentieel is voor het functioneren op internationaal niveau.
Inmiddels zijn drie workshops gehouden: in Istanbul aan de Technical University Istanbul voor
deelnemers uit het Middellandse zee gebied, in Zwitserland aan de HSR Hochschule für Technik
Rapperswil, voor groepen studenten uit midden Europa en voor studenten bij Van Hall Larenstein.
Studenten hebben daar het taakgebied voor gebiedsontwikkeling en de inhoudelijke en culturele
verschillen in verschillende Europese landen verkend.
Daarnaast is een bijeenkomst binnen de Kenniskring gehouden, een projectoverstijgende bijeenkomst binnen het Lectoraat Groene Leefomgeving van Steden, waarbij ervaringen met het European Qualification Framework en het EQUFAS-project werden uitgewisseld. Aan deze bijeenkomst
namen ook vertegenwoordigers van het werkveld, de AOC-raad en medewerkers van het Groenhorstcollege deel.
Vervolgens is in het kader van de major River Delta Management is een voorstel uitgewerkt om
concreet met studenten uit Bulgarije (Varna) en Spanje (Santiago de Compostela) interculturele
workshops te gaan organiseren met als thema klimaatbestendige gebiedsontwikkeling.

LESSEN TOT NU TOE: OMGAAN MET RISICO’S

Seminar Internationale Competenties, Velp, April 2010
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Foto’s Jeroen de Vries

Bij internationale projecten met studenten komt een aantal problemen steeds terug:
1. de problematiek in andere landen lijkt ver weg van de eigen oriëntatie en
2. de voertaal, Engels, levert vaak onderschatte barrières op. Belangrijk is om bij de start van projecten daar voldoende aandacht aan te besteden
3. culturele verschillen tussen landen, met name noord-zuid en west-oost tegenstellingen zijn
aanzienlijk en vormen een apart thema in het managen van projecten.
4. de budgetten die op de respectievelijke opleidingen voor internationaal zijn gereserveerd zijn de
eerste die onder druk komen bij bezuinigingen
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WAT STAAT ER OP DE ROL?
STUDENTEN ZONDER GRENZEN!

Voor studenten en docenten die een of meer activiteiten in het buitenland uitvoeren is een vragenlijst ontwikkeld. Dertig studenten en docenten leveren hun bijdrage via de vragenlijst of een
interview terwijl zij binnen hun eigen curriculum of project werkzaam zijn. Ook is contact gelegd met
het programma Regionale Transitie rond uitwisselen van ervaringen vanuit de werkplaatsen voor
integrale gebiedsontwikkeling.
Inmiddels wordt het opgebouwd dossier gevuld met documentatie en ander materiaal, toegankelijk
voor derden via de kennissite van de Groene Kenniscoöperatie, seminars en presentaties.
Om feedback te krijgen op de beschreven competenties wordt er een web-enquête gehouden.
Een handleiding wordt momenteel ontwikkeld, met informatie over EU-beleid, professionele culturen in Europese landen en competenties voor internationale samenwerking. Dit product is begin
2011 beschikbaar, ook digitaal.

CONTACT

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
jeroen.devries@wur.nl
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ONDERZOEKVERNIEUWING:
ACHT PROJECTEN

97

O N D E R Z O E K V E R N I E U W I N G
1 PLUREL

PLUREL “Peri Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban Rural Linkages” is een Europees onderzoeksproject dat de duurzaamheid van natuur en landschap in een zestal Europese metropolen onderzoekt: Haaglanden,
Manchester, Leipzig, Warschau, Koper en Montpellier. Het onderzoek richt zich op twee thema’s: Europese trends op het gebied
Ad Koolen van demografie en ontwikkeling van metropolen, de situatie in de zes
deelnemende metropolen en GIS modellering van het landgebruik
rond metropolen in samenhang met indicatoren voor de duurzaamheid van het groen. Ook is er veel aandacht voor communicatie en
verspreiding van de opgedane kennis.

2 F;ACTS

F;ACTS staat voor ‘Forms for: Adapting to Climate change through
Territorial Strategies’. Ook F;ACTS is een Europees samenwerkingsproject. F;ACTS richt zich op Europese gebieden met een hoog risico van extreme weercondities, gevolg van klimaatverandering. De
gebieden missen de veerkracht om adequaat die gevolgen te kunnen opvangen. Ruimtelijke maatregelen zijn nodig, maar die hebben
Judith Jobse consequenties voor de functies en de ruimtelijke structuur van die
gebieden.
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A C H T
3 VALUE

P R O J E C T E N

Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy wil de
economische waarde van groene infrastructuur op een regionale en
stedelijke schaal laten zien. De dichtheid van steden en stedelijke
netwerken in Europa neemt nog steeds toe. Groene ruimte wordt
opgevuld door woningen en voorzieningen. VALUE verzamelt bewijs
voor de stelling dat de groene infrastructuur economische waarde
toevoegt en dat de concurrentiepositie van steden en regio’s met een Juanee Cilliers
goed ontwikkeld groen netwerk sterker is. Zulke bewijzen overtuigen Emma Diemont
bestuurders om hoogwaardige groene infrastructuur goed in te passen in stedelijke ontwikkelingen.

4 WATER IN DE METROPOOL

“Wat is de relatie tussen de ruimtelijke ontwikkeling van de Europese hoofdsteden door de eeuwen heen en de waterhuishouding?” Met die vraag onderzoeken eerstejaars studenten Bos- en
Natuurbeheer en Land en Water Management Europese hoofdsteden. Het onderzoek is bedoeld om te leren hoe je een onderzoeksvraag opstelt, waar je bronnen kunt vinden en hoe je rapporteert. Ad Olsthoorn
Tegelijk levert het onderzoek een schat aan gegevens op over de
invloed van water bij het onstaan van onze metropole landschappen.
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O N D E R Z O E K V E R N I E U W I N G
5 FUTURE CITIES

Dick van Dorp

Mondiaal wordt ingestoken op mitigerende maatregelen die de
klimaatverandering stoppen. Om onze steden leefbaar te houden
zullen we ze moeten aanpassen aan de veranderingen. Adaptatie:
ervoor zorgen dat als water in de steden ruimte krijgt. Het betekent
ook dat we maatregelen moeten nemen om in de zomer oververhitting van onze steden te voorkomen.

6 SUSTAINABLE PLANNING ALBANIE

Op verzoek van POLIS University in Tirana is in december 2009
gedurende twee weken een atelier georganiseerd voor studenten
Urban Planning. Drie groepen studenten hebben een relatief vrije
opdracht gekregen: maak een duurzaam plan voor drie stedelijke
regio’s De leiding van POLIS University heeft VHL uitgenodigd om
een ‘Dutch style atelier’ te organiseren met als belangrijkste doel
Kalterina Shulla studenten Urban Planning te leren proactief met ideeën over duurzaamheid te werken.
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A C H T

P R O J E C T E N

7 PLANNING IN NEDERLAND EN HONGARIJE

In een uitwisseling tussen VHL en VATI (Városépítési Tudományos
és Tervező Intézet, Hongaarse non-profit organisatie voor regionale
en stedelijke ontwikkeling) zijn twee activiteiten ontplooid. De eerste
was een bezoek van VATI aan Nederland, waarbij VHL een kennisuitwisselingsprogramma aanbood met als centrale case Nijmegen en
de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De tweede was een voordracht in Jos Jonkhof
Budapest voor VATI, over de actualiteit van de planningsystematiek
en de discussies daarover in Nederland.

8 SCALING & GOVERNANCE

Scaling and Governance is een strategisch onderzoeksprogramma,
opgezet door de Raad van Bestuur van Wageningen UR, om expertise in het combineren van kennis op het gebied van bodem, water, landschap en atmosfeer met kennis over economie en sturingsprocessen. Tot nu toe zijn er vooral aparte studies uitgevoerd. Er is
behoefte aan geïntegreerde sociaal, economisch en natuurwetenschappelijk onderzoek en aan samenwerking tussen wetenschapWim Timmermans
pers, beslissers en burgers.
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WAT DOET VHL? EVOCATIVE EVENTS
WAT IS PLUREL? EEN EUROPEES NETWERK VOOR DE DUURZAME GROENE
METROPOOL
PLUREL “Peri Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban Rural Linkages” is een Europees onderzoeksproject, uitgevoerd in het kader van het Europese
“Sixt Framework Programma, priority Global Change and Ecosystems”. PLUREL onderzoekt de duurzaamheid van natuur en landschap in een zestal Europese metropolen: Haaglanden, Manchester, Leipzig, Warschau, Koper en Montpellier. Een deel van het
onderzoek richt zich op Europese trends op het gebied van demografie en ontwikkeling van metropolen. Een ander deel, geleid door
Alterra, onderzoekt de situatie in de zes deelnemende metropolen.
Een derde onderzoek richt zich op GIS modellering van het landgebruik rond metropolen in samenhang met indicatoren voor de duurzaamheid van het groen. Ook is er veel aandacht voor communicatie
en verspreiding van de opgedane kennis.

VHL helpt het wetenschappelijke project te doen landen in de praktijk. De zogenaamde Evocatieve
Events vormen daarvoor een aansprekend instrument.
VHL voert twee deelonderzoeken uit. VHL werkt mee aan een onderzoek naar “tipping points”, onverwachte momenten, in de planning van stad en land in de zes deelnemende metropolen. Samen
met de Rijksuniversiteit Groningen is een historische analyse gemaakt van de planning gedurende
de afgelopen vijftig jaar. Op dit moment vinden interviews plaats met een aantal sleutelpersonen.

“Polemic places bycicle trip”
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VHL is verantwoordelijk voor de evocative events in het project. In dit deelproject gaat het er om
dat op een onconventionele manier wetenschap, praktijk en gewoon publiek elkaar ontmoeten.
In dat kader is samen met het architect Duzan Doepel (DS Architecten) in 2008 in Stroom, het centrum voor Kunst en Architectuur in Den Haag een tentoonstelling en een debat georganiseerd.
Voor de tentoonstelling hebben studenten van VHL de regio Haaglanden geanalyseerd: wat is de
kwaliteit van het groen? Er zijn onconventionele analysemethoden ontwikkeld. Een excursie met
blinden om de rol van het geluid te onderzoeken. Emoties van omwonenden in kaart gebracht. Een
24-uurs lichtkaart op verschillende plekken in het Westland.
Het materiaal is in Stroom tentoongesteld. Ook voor de tentoonstelling is het PLUREL thema benut:
het landschap van het Westland is de stad en zelfs het gebouw in gehaald. Onderdeel van de event
was een ”polemic places bycicle trip”.
De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Greenspotting Haaglanden, re-viewing landscape’
uitgegeven door Techne Press, ook de catalogus bij de tentoonstelling. Het geeft inzicht in het werk
van de VHL studenten. Achtergrondartikelen belichten bijzondere visies op de kwaliteit van het landschap. Aan het woord komen onder meer een kunstenaar, een filmmaker, een kunsthistoricus en
een componist.
Dit is tegelijk ook de weerslag van de eerdere lezingenreeks ‘Capita selecta. Een andere kijk op
het landschap’ die gegeven zijn op VHL.
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Greenspotting Haaglanden: reviewing landscape.
Een andere kijk op landschap
Ad Koolen, Wim Timmermans, et al.
Techne Press 2008
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Workshop

In 2008 is in het kader van het seminar A Wider View tijdens de Internationale Biënnale voor Landschapsarchitectuur in Radio Kootwijk een workshop georganiseerd met een aantal PLUREL partners. Onderwerp was Landschap en Verstedelijking met Haaglanden, Manchester en Warschau als
voorbeeldgebieden. Eerst is daarbij de saaie werkruimte veranderd in een lounge room met hulp
van het Apeldoornse kringloopcentrum. Ook hiervan is het verslag opgenomen in Greenspotting
Haaglanden.

Beeldmontage naar Greenspotting Haaglanden
Reviewing landscape. Een andere kijk op landschap
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Courbet revisited

In 2009 hebben studenten van de Universiteit van Straatsburg en VHL in Montpellier een evocatieve event georganiseerd rond werken van de schilder Gustave Courbet. Courbet heeft een groot
aantal landschappen geschilderd rond Montpellier. Zes daarvan zijn gebruikt als basis om het huidige landschap te analyseren.
Vervolgens is op creatieve wijze commentaar geleverd op de ontwikkeling van het landschap sinds
Courbet zijn schilderijen maakte.

Gustave Courbet revisited
Van links naar rechts:
1. Schilderij La Rencontre ou Bonjour M. Courbet, Gustave Courbet
(1854), musée Fabre, Montpellier
2. Actuele situatie
3. Ingreep uit de evocative event

C O N T A C T :

D E

T O P

V I J F

Warschau, Koper, Montpellier, Haaglanden, Manchester, Leipzig
Meer dan 30 Europese universiteiten en onderzoeksbureaus zijn betrokken bij
dit complexe project. De Top Vijf:
Københavns Universitet / University of Copenhagen [KU], Danish Centre for Forest,
Landscape and Planning, Copenhagen, Demark.
Web: www.sl.life.ku.dk
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ / Helmholtz Centre for Environmental Research [UFZ], Department for Applied Landscape Ecology, Leipzig,
Germany
Web: www.ufz.de
Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. / Centre for Agricultural
Landscape Research [ZALF], Department for Land use Systems and Landscape Ecology, Muncheberg, Germany
Web: www.zalf.de
Alterra, Wageningen, The Netherlands
Web: www.alterra.wur.nl
Informatie
drs W.Timmermans
wim.timmermans@wur.nl
ir A.Koolen
ad.koolen@wur.nl
Web: www.purel.eu
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WAT IS F;ACTS? RUIMTE MAKEN VOOR NIEUWE FUNCTIES

F;ACTS staat voor ‘Forms for: Adapting to Climate change through Territorial Strategies’. F;ACTS
is een Europees samenwerkingsproject in het kader van het INTERREG IVC programma gericht op
uitwisseling tussen de Europese regio’s. Motto van het programma is ‘innovation and environment,
regions of Europe sharing solutions’.
F;ACTS richt zich op Europese gebieden met een hoog risico van extreme weercondities, die het
gevolg zijn van klimaatverandering. De gebieden missen de veerkracht om adequaat de gevolgen
van het extreme weer te kunnen opvangen. Ruimtelijke maatregelen zijn nodig, maar die hebben
consequenties voor de functies en de ruimtelijke structuur van die gebieden.
Voorbeelden van mogelijke ruimtelijke maatregelen zijn:
• ruimte maken om overstromingen te voorkomen,
• verbetering van toegankelijkheid, zonering en beheer van bossen om het risico van bosbranden te verkleinen
• klimaatbuffers aanbrengen rond natuurgebieden om de effecten van extreem weer op
kwetsbare ecosystemen te beheersen
De ruimtelijke maatregelen vormen onderdeel van een strategische gebiedsontwikkeling. Daarbij
hoort een combinatie van ruimte maken en inrichten voor nieuwe functies en het organiseren van
nieuwe vormen van eigendom en gebruik van grond. Strategische gebiedsontwikkeling wordt in
F;ACTS opgevat als een pro-actief pakket interventies waarin overheden en private partijen als actieve stakeholders samenwerken. Regionale en lokale overheden hebben er nog niet veel ervaring
mee. Hier ligt dan ook een grote uitdaging.

practices’ en het gezamenlijk bestuderen en begeleiden van vijf zorgvuldig geselecteerde pilotgebieden. Zo ontstaat een ‘community of practice’, een internationale leer-arena. Er worden kennis en
vaardigheden uitgewisseld. Er worden gezamenlijk aanbevelingen voor regionaal beleid en uitvoering geformuleerd. Hiermee leidt F;ACTS tot bewustwording (awareness) en tot versterking van de
capaciteit tot uitvoering (capacity building). Strategische gebiedsontwikkeling op zowel regionaal als
lokaal niveau zal door F;ACTS effectiever worden.

Pilot gebieden

Er zijn vijf pilot gebieden gekozen. In die gebieden liggen concrete vragen om integrale regionale
gebiedsontwikkeling. De vragende partijen zijn daar mee bezig en benutten de kennis en expertise
van de andere partners in het consortium.

Onderzoek en praktijk

De discussie over klimaatverandering is lang gevoerd op wetenschappelijk niveau. De wetenschap
is al een flink eind op weg. Nu is het de beurt aan de praktijk. Het is de ambitie van het F;ACTS consortium om de wetenschappelijke kennis lerenderwijs in de praktijk te gaan toepassen en samen te
werken aan concrete oplossingen voor de problematiek van de extreme weersomstandigheden. Er
wordt een begin gemaakt om het gat tussen wetenschap en praktijk op te vullen. Alle partners hebben de competentie om strategische gebiedsontwikkeling uit te voeren, te ondersteunen ofwel een
vernieuwingsimpuls te geven. Het consortium bestaat uit organisaties op de relevante overheidsniveaus op het gebied van beleid, uitvoering en innovatie.
Het eindproduct van F:ACTS! bestaat uit 8 regionale beleidsdocumenten. Daarin geven de deelnemende partners uit die regio aan hoe ze met de uitdagingen van de klimaatproblemen om kunnen en moeten gaan. De aanpak van het consortium bestaat uit internationale, cross-regionale
uitwisseling gebaseerd op onderzoek, thematische workshops, excursies, de identificatie van ‘best
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ACCE

In het kader van het life long learning program ERASMUS is een onderwijsproject
gekoppeld aan F:ACTS!. Het project ACCE
behelst een jaarlijkse internationale studentenworkshop. ACCE staat voor Adapting to
Climate Change in Europe’s peri-urban and
rural high risk areas.
ACCE is een samenwerking tussen VHL en
de Universidade de Santiago de Compostela
(Galicia, Spanje) en de Technical University
of Varna (Bulgarije). Elk jaar gaan studenten
van de drie universiteiten twee weken werken in een van de pilot areas uit F:ACTS!. Zij
hebben dan twee weken de tijd om gezamenlijk ruimtelijke oplossingen te ontwikkelen
voor problemen die te maken hebben met
overstromingen en bosbranden. Op deze
manier ontstaat een koppeling tussen onderwijs (ACCE) en internationale praktijk en
wetenschap (F:ACTS!). ACCE wordt gekoppeld aan twee internationaal georiënteerde
majoren: International Water management
en Forestry.

Toegepast onderzoek

Aan F:ACTS! is binnen VHL een kleine kenniskring gekoppeld, bestaande uit gepromoveerde docenten. De opgave is om aan de
hand van F:ACTS! een position paper te maken over onderzoek op VHL.
F:ACTS! is daarvoor zeer geschikt omdat
onderzoek in het project volgend is op de
praktijk. De onderlinge uitwisseling tussen
de praktijkmensen wordt ondersteund door
kennis. Tegelijkertijd biedt F:ACTS! een ideaal platform om de implementatie en totstandkoming van nieuwe kennis en beleid
te volgen. VHL coördineert de implementatie
van de pilots en de totstandkoming van regionale policy papers. F:ACTS! biedt zo een
goede mogelijkheid om actieonderzoek uit
te voeren.
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1 De Wijers (VLM, Vlaanderen)
In het stroomgebied van de Demer ontstaan problemen door hevige regenval en langdurige droogte. Hevige regenval leidt tot overstromingsproblemen in de
stedelijke centra Diest en Aarschot en tot riooloverstorten die kwetsbare wateren in het Natura 2000 gebied
De Wijers. Langdurige droogteperioden betekenen
voor hetzelfde gebied dat het risico van branden in
bossen en heidevelden toeneemt. De problemen van
de Natura 2000 gebieden kunnen alleen worden opgelost in het kader van een bredere gebiedsontwikkeling.
Binnen het consortium is in elk geval bruikbare kennis
aanwezig op het gebied van PPS (Nederland), wetland
management (Litouwen) en het omvormen van bestaande bossen in climate proof bossen (Italië).

2 Os Vilares, Galicia (Regional ministry of Rural Affairs)

In Galicië regent het bijna elke dag. Toch komen er zeer zware bosbranden voor. De oplossing voor het probleem van bosbranden ligt
voor een groot deel buiten het domein van de
bosbouwers en de bossen. Herverkaveling en
beschermingsmaatregelen in bossen zijn niet
voldoende. Er is behoefte aan een regionale
Os Vilares / Galicia
strategie voor gebiedsontwikkeling (waarin
ook de steden betrokken zijn) om de problemen op te lossen. Daarom is nieuw beleid geformuleerd en zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld,
zoals een land bank, bosbeheereenheden, bosbrand beschermings- en preventieplannen en hervorming van de landschapsstructuur. Met deze benaderingen wordt nu geëxperimenteerd. Binnen
het consortium is in elk geval kennis beschikbaar op het gebied van actieve stakeholderbenadering
(Vlaanderen), educatie en awareness ontwikkeling (Griekenland) en de benadering waarin bergboeren als sleutelfactor worden gezien in het voorkomen van bosbranden (Italië).
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3 Baixa Vouga, Aveiro, Portugal

De Vouga delta is een Natura 2000 gebied aan de Atlantische
Oceaan. De stijging van de zeespiegel is een grote bedreiging
voor het kwetsbare evenwicht tussen het kleinschalige traditionele landgebruik en de biodiversiteit van het unieke ‘bocage
landschap’. De grens tussen zoet en zout water schuift landinwaarts en daarnaast komen door overvloedige, hevige regenval in het achterland steeds meer overstromingen voor. Een
tweede dreiging voor de landbouw in het gebied, een belangrijke drager van het landschap, is de toenemende ruimtedruk.
Er is behoefte aan nieuwe bottom up benaderingen en nieuwe
vormen van governance om de kwaliteiten van het gebied in
stand te houden. Binnen het consortium is kennis beschikbaar
over integrale gebiedsontwikkeling (Nederland), beheersing
van de invloed van zout water en overstromingen in gevoelige Baixa Vouga, Aveiro
gebieden (Vlaanderen).

4 Varna, Bulgarije

Varna ligt aan de zich snel ontwikkelende Zwarte Zee kust van Bulgarije. In de stad ontstaan steeds
meer overstromingsproblemen door de rivieren die vanuit de omliggende hoogte het stedelijk gebied in komen. Bovendien is het rioolstelsel verouderd, waardoor de kwaliteit van het zwemwater
wordt bedreigd. Er is behoefte aan een nieuw integraal peri urban waterplan waarin zowel landgebruik als technische oplossingen aan de orde zijn. Daaruit zal de noodzaak voor samenwerking
tussen verschillende overheden (planning, groen, water) duidelijk worden en de behoefte aan coöperatieve regionale planning. Binnen het consortium is kennis beschikbaar over creatief ontwerpen
(Nederland) en waterbalansen in stedelijke gebieden (Nederland).

Varna, Bulgarije
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5 Strofylia, Griekenland

Strofylia is een Natura 2000 bos en een RAMSAR-wetland. Het gebied ontwikkelt zich nu tot een
belangrijk toeristisch gebied. Door droogte in combinatie met ophoping van biomassa wordt het
risico op bosbranden steeds groter. Extra risico ontstaat door het intensieve agrarisch landgebruik
in aangrenzende gebieden, waardoor steeds dieper grondwater moet worden opgepompt. Ook het
verbranden van restproducten vormt een groot risico. Daarnaast is er sprake van illegale boskap
en toeristische ontwikkelingen. Biodiversiteit en toerisme staan onder druk. Er is behoefte aan integrale gebiedsontwikkeling, gericht op het verkleinen van het risico op branden en een ruimtelijke
reorganisatie van het landgebruik. Binnen het consortium is kennis beschikbaar op het gebied van
participatieve benaderingen (België), bosinterventiezones (Portugal) en het opzetten van kleinschalige biomassa-energiecentrales (Italië).

WAT DOET VHL? KENNIS + ONDERZOEK + KANSEN

VHL trekt samen met de lead partner DLG de onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast gaat VHL
samen met de University of Santiago de Compostela toegepast onderzoek doen. In de loop van
2010 is de onderzoeksagenda opgesteld.
Ook biedt F;ACTS studenten van VHL de mogelijkheid in deelprojecten te participeren.

Kennisuitwisseling organiseren

In het kader van de onderlinge kennisuitwisseling worden de thematische uitwisselingsbezoeken
geprogrammeerd, de pilot projecten begeleid, komt er een ‘staff exchange bank’ en wordt de totstandkoming van 8 regionale beleidsnotities geleid.

Onderzoek

F;ACTS ontwikkelt samen met de University of Santiago de Compostela kennis op het gebied van
klimaatproblemen in strategische integrale gebiedsontwikkeling in Europa.

Kansen voor studenten

Studenten krijgen de beschikking over een uitgebreid internationale leeromgeving waarin de klimaatthematiek in relatie tot gebiedsontwikkeling een belangrijke rol speelt. Zij kunnen vanuit de majoren River Delta Management, Forestry en Landschapsarchitectuur werken aan maatschappelijk
actuele onderwerpen.

Strofylia Woods

CONTACT

dr J.Jobse
judith.jobse@wur.nl
drs W.Timmermans
wim.timmermans@wur.nl
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Dienst Landelijk Gebied, Den Haag
Van Hall Larenstein, Velp
Gemeente Almere, Almere
Vlaamse Landmaatschappij, Vlaanderen, Brussel
Provincie Limburg, Vlaanderen, Hasselt
Regional Ministry of Rural Affairs, Galica, Santiago de Compostela
University of Santiago de Compostela, Galicia, Santiago de Compostela
General Directorate for Agriculture and Rural Development, Portugal, Lissabon
General Directorate for Spatial Planning and Urban Development, Portugal, Lissabon
National Land Service, Litouwen, Vilnius
Ministry of Agriculture, Litouwen, Vilnius
Municipality of Varna, Bulgarije, Varna
Prefecture of Achaia, Griekenland, Patras
National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities, Italie, Rome

Varna, Bulgarije

WIE DOEN MEE? EEN EUROPEES NETWERK
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WAT IS VALUE?

Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy is een Europees project (INTERREG
IVb). VALUE wil de economische waarde van groene infrastructuur op een regionale en stedelijke
schaal laten zien.
De dichtheid van steden en stedelijke netwerken in Europa neemt nog steeds toe. Groene ruimte
wordt geleidelijk opgevuld door woningen en voorzieningen. VALUE is een project om hard bewijs te verzamelen voor de stelling dat de groene infratsructuur op regionaal en stedelijk niveau
economische waarde toevoegt. En dat de concurrentiepositie van steden en regio’s met een goed
ontwikkeld groen netwerk sterker is. Met deze bewijzen kunnen bestuurders worden overtuigd om
hoogwaardige groene infrastructuur goed in te passen in stedelijke ontwikkelingen.
VALUE heeft ook een Europees doel. VALUE streeft naar betere samenwerking tussen bestuurders in Noord West Europa. VALUE wil met harde economische bewijzen de waarde van de
groene infrastructuur aantonen voor sterke welvarende gemeenschappen.

WAT DOET VHL?

VHL werkt voor de gemeente Amersfoort aan een viertal onderzoeken:
•
•
•
•

de groene saldoregeling,
de werkbank ruimtelijke kwaliteit
value added planning’
planning culturen in Noordwest Europa

VHL onderzoek de wetenschappelijke literatuur op elk van die drie gebieden. Daar wordt de Amersfoortse praktijk naast gelegd. Amersfoort en VHL kijken dan samen of de huidige praktijk kan worden verbeterd.
De groene saldoregeling is een instrument dat door Amersfoort is ontwikkeld. Het is een methode
om de waarde van groene ruimte te kwantificeren. Het doel is te bepalen hoe en waar groene waarden die op een plek verloren gaan in de stad kunnen worden gecompenseerd. Dat kan op dezelfde
plek of elders. Meningen van burgers zijn bij de waardebepaling van groot belang.
De werkbank ruimtelijke kwaliteit wordt gebruikt om burgers in te schakelen aan het ontwerpen
van gebieden in de stad, zoals parken of woonwijken. Het is een instrument om bottom up burgerparticipatie te organiseren. Amersfoort experimenteert hiermee in de nieuwe wijk Vathorst. Samen
met een groot aantal organisaties en burgers worden ten behoeve van de besluitvorming door de
gemeenteraad verschillende scenario’s uitgewerkt.
Value added planning is een methodiek waarmee
de meerwaarde die groen geeft aan woningen ook
bewust in plannen kan worden verwerkt zodat die
extra waarde ten goede komt aan verbetering van
de groene infrastructuur in de stad.
Planning culturen in Noordwest Europa verkent
verschillen en overeenkomsten binnen de naoorlogse planningtradities in vijf Europese landen: Nederland, Frankrijk, Engeland, België (Vlaanderen
èn Wallonië) en Duitsland.

Structuurvisie Park Randenbroek 2009
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WAT DOEN DE STUDENTEN?

Studenten maakten een kritische evaluatie van het instrument van de Groene Saldoregeling aan
de hand van de casus van het Euterpeplein in Amersfoort. Vergelijking van de oude met de nieuwe
situatie leert dat het instrument heeft bijgedragen aan de diepgang van de analyse vooraf van het
groene karakter van het plein. Het heeft ook geleid tot betere vervangende aanplant van groen. Het
groene karakter van het plein blijft behouden. Onvermijdelijk heeft het instrument echter ook een
subjectieve kant.
Studenten Vastgoed en Grondtransacties deden onderzoek naar park Randenbroek. Zij zochten
naar manieren om door een slimme ontwikkeling van huizen in en aan het park extra geld te verdienen om het park een grondige opknapbeurt te geven. Het bleek dat er geen extra OZB te verwachten was. Ook werd aangevoerd dat het park goed is voor gezondheid en het welzijn van mensen en
voor de sociale cohesie binnen een wijk.
In het kader van Voorbeeldstad Amersfoort (eerder in deze brochure) is door studenten een ontwerpend vooronderzoek gedaan naar Value Added Planning. Het wordt daar beschreven.

HET NETWERK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sheffield City Council (South Yourkshire Forest Partnership)
Gemeente Amersfoort
Vlaamse Landmaatschappij
University of Sheffield
Verband Region Stuttgart
Services Promotion Initiatives en Province de Liège
Université de Liège
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-		
Westfalen
Community Forest North West (Manchester)

VALUE is verbonden met het project VOORBEELDSTAD AMERSFOORT,
ook beschreven bij Onderwijsvernieuwing.

CONTACT

dr D-J. Stobbelaar
derk-jan.stobbelaar@wur.nl
drs W.Timmermans
wim.timmermans@wur.nl
126

127

2

3

4

4•WATER
IN DE
METROPOOL

6

LONDON

6 stappen

BERN

LUXEMBOURG

OSLO

KIGO ONDERZOEK

1

DUBLIN
WENEN
HELSINKI
RIGA

128

129

ONDERZOEK WATER IN DE METROPOOL: WAAR GAAT HET
OVER?

Eerste jaars studenten Bos- en Natuurbeheer en Land en Water Management moeten een klein
eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. Het is bedoeld om te leren hoe je een onderzoeksvraag opstelt, waar je bronnen kunt vinden en hoe je rapporteert. De studenten kunnen kiezen uit een groot
aantal onderzoeksthema’s. Een van die thema’s is Water in de Metropool. Het onderzoek beperkt
zich tot de Europese hoofdsteden. De achterliggende vraag is:
Wat is de samenhang van de ruimtelijke ontwikkeling van de Europese hoofdsteden door de
eeuwen heen met de waterhuishouding?
De studenten maken kaarten van de stad met daarop het landgebruik in de vorm van bebouwing,
groen en water. Zij doen dat voor een viertal perioden:
• de historische bebouwing of het oude stadscentrum
• de perioden tot 1945,
• de periode tot 1990
• de recente geschiedenis
Het oude stadscentrum laat meestal een zeer directe band met de oorspronkelijke waterhuishouding zien. Tot 1945 breiden de steden zich geleidelijk uit, in relatie met de waterhuishouding. Na
1945 tonen de meeste steden een zeer snelle uitbreiding, die zich, onder invloed van allerlei nieuwe
technische hulpmiddelen, weinig meer gelegen laat liggen aan de waterhuishouding.
Het jaar 1990 markeert de val van de Muur. Met name in Oosteuropese steden vindt plotseling
ongebreidelde uitbreiding plaats. Tegelijkertijd ontstaat langzamerhand een besef van duurzaamheid. Daarnaast moeten de
studenten voor de metropool die zij hebben gekozen een typerend, watergerelateerde anekdote of detail beschrijven.
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WAT IS HET RESULTAAT?

Er zijn inmiddels rapporten over 19 Europese hoofdsteden beschikbaar. Geleidelijk ontstaat er
een overzicht van hun ontwikkeling in relatie tot de waterhuishouding. Sommige hoofdsteden zijn
van oudsher zeehavens (Stockholm, Riga, Amsterdam). Andere zijn juist vanwege de gevaren vanuit zee landinwaarts ontwikkeld (Rome, Tirana). Soms bood het water van de rivier juist een meerzijdige verdediging tegen potentiële vijanden (Bern, Luxemburg).
Een kritische factor was en is de drinkwatervoorziening met vaak kwetsbare aanvoerlijnen (Madrid, Rome, Wenen). Recente ontwikkelingen zijn:
• de aanleg van nieuwe havens, vaak in combinatie met de bebouwing van de oude havens (Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm, Londen),
• de bouw van nieuwe woonwijken aan de kust (Dublin),
• grote investeringen in waterkwaliteit (overal).
De strijd met het water door de eeuwen heen heeft de steden getekend. Er zijn tal van speciale
verhalen over de relatie tussen stedenbouw en water. De grachten en de palen van Amsterdam, het
rioolmuseum in Parijs en de aquaducten van Rome zijn een goede illustratie van de zeer diverse
strijd tussen de metropool en het water. Ook de recreatieve functie van het water komt veelvuldig
naar voren (Dublin) en was vaak een stimulans om de waterkwaliteit van de rivieren te gaan verbeteren.
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De volgende steden zijn beschikbaar: Amsterdam, Athene, Berlijn, Bern, Brussel, Dublin, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Londen, Luxemburg, Madrid, Oslo, Parijs, Riga, Rome, Stockholm, Tirana, Wenen.

CONTACT
drs A. Oltshoorn
ad.olsthoorn@wur.nl
drs W.Timmermans
wim.timmermans@wur.nl
ir J.F.Jonkhof
jos.jonkhof@wur.nl
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WAAR GAAT HET OVER? ADAPTATIE

Het klimaat verandert. Dit leidt tot meer extreme weersomstandigheden. Hevige neerslag met kans
op overstromingen, hoogwater in de rivieren, langdurige droogteperioden en hittegolven zullen frequenter en in meer extreme mate voorkomen. Deze gevolgen van de klimaatverandering zullen hun
weerslag op ons dagelijks leven hebben.
Mondiaal wordt sterk ingestoken op het nemen van mitigerende maatregelen om de klimaatverandering te stoppen of althans sterk te beperken. Om onze steden leefbaar te houden - leefbaar om
te wonen, werken en recreëren - zullen we ze ook nu al moeten aanpassen aan de verwachte veranderingen. Dit heet adaptatie. Dit betekent ervoor zorgen dat water in de steden voldoende ruimte
krijgt. We gaan ook de rivieren meer ruimte geven om veilig te zijn bij hoogwater. Denk aan het
project ‘Ruimte voor de rivier. Het betekent ook dat we maatregelen moeten nemen om in de zomer
oververhitting van onze steden te voorkomen.

WIE DOEN MEE? ACHT PARTNERS UIT VIJF EU-LANDEN

Acht partners uit de regio Noordwest Europa (NWE)
gaan samen strategieën ontwikkelen om stedelijke
gebieden en regio’s voor te bereiden op de gevolgen
van de klimaatverandering. Daarbij zoeken zij naar
structurele oplossingen door de effectieve inzet van
groen, water, alternatieve energiebronnen en een
passende vormgeving van de stad (stadsmorfologie). Zij staan voor de uitdaging te bepalen hoe de
vier componenten het best gecombineerd worden
toegepast om ‘klimaatveilige’ steden te realiseren.
Elke partner zal de meest geschikte actieplannen uitwerken en toepassen in pilotprojecten. De resultaten
worden breed verspreid via specifieke doelgroepen
zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.Het project heeft een looptijd van 2008 tot en
met 2012. In Nederland zijn de gemeenten Arnhem,
Nijmegen en Tiel partner. Buitenlandse partners zijn
Hastings (GB), Rouen-Seine-Aménagement (F), de
West-Vlaamse Intercommunale (B) en de Duitse waterschappen Emschergenossenschaft en Lippeverband, tevens de Leadpartner van het project.
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WAAROM TRANSNATIONAAL? ERVARINGEN SAMENBRENGEN EN MAATREGELEN PROMOTEN

De impact van de klimaatverandering stopt niet aan nationale grenzen. Er bestaan stedelijke netwerken die strategieën promoten om klimaatverandering tegen te gaan waarbij de focus ligt op de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen of de rol van transport (verkeer). Het tegengaan
van klimaatverandering door het treffen van mitigerende maatregelen is belangrijk, maar niet genoeg. Het aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie) is even belangrijk, zoals inmiddels ook
bevestigd in IPPC verband. Maar dit is moeilijk in de praktijk toe te passen en het vraagt om gecoördineerde actie en transnationale samenwerking. Organisaties moeten ervaring samenbrengen en
gezamenlijk maatregelen promoten en implementeren. Bewustmaking en aanvaarding moeten het
onderwerp uitmaken van gezamenlijke acties.

WAT DOET VHL?

Van Hall Larenstein maakt deel uit van een Wageningen UR consortium dat voor de gemeente Arnhem een groot onderzoek naar het hitte-eiland effect uitvoert. Het onderzoek richt zich op effectieve
adaptieve maatregelen om met de gevolgen van opwarming van stad en regio om te gaan.
In de loop van 2010 zijn studenten van VHL begonnen aan een drietal onderzoeken.
1. Ontwerpend landschapsonderzoek op stadsregionaal niveau.
2. Onderzoek naar de invloed van parken en grotere groenstructuren op de temperatuur in de
stad.
3. Een verkennend onderzoek naar de invloed van grond- en oppervlaktewater op de stadstemperatuur
Onderzoekers van VHL zijn bezig om de eerste resultaten te publiceren.
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NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE STADSREGIO
Eén van de meest voor de hand liggende veranderingen die tot problemen
leidt, maar tot nu toe relatief onderbelicht bleef, is warmte. Extreme warmte
(hitte) kan onder andere leiden tot een
toename van gezondheidsproblemen
zoals uitdroging, vermoeidheid, concentratie- en ademhalingsproblemen,
slaapproblemen en allergieën. In steden kan de temperatuur ‘s nachts tot 5
tot 8°C hoger zijn dan in de omliggende gebieden. Dit wordt het hitte-eiland
effect genoemd (zie verderop). Woningen en kantoren zijn in ons land gebouwd met veel aandacht voor isolatie
om het energiegebruik in de winter te
beperken. De milde winters van de afgelopen jaren hebben al tot een verschuiving geleid in het energiegebruik
van de winter naar de zomer door de
toename van allerlei apparatuur voor
koeling.
Met de deelname aan Future Cities
wil de gemeente Arnhem antwoord
krijgen op de vraag welke effectieve
manieren er zijn om de opwarming
van de stad te verminderen. Een
groot deel van het onderzoek voert
Arnhem uit voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Zo blijkt dat gebruik
van groen en koeling door wind effectieve manieren te zijn om in stedelijke
gebieden de temperatuurstijging te beperken.
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Het hitte-eiland effect

Nederland wordt warmer. In de afgelopen twee decennia zijn veel van de warmste jaren ooit
gemeten. Hittegolven komen frequenter en langduriger voor. Hadden we de afgelopen decennia in Gelderland gemiddeld 4 tot 6 tropische dagen per jaar (boven de 30 graden); in
2050 zal dat aantal naar verwachting zijn verdriedubbeld. Deze veranderende omstandigheden hebben gevolgen voor onze gezondheid.
Door hittegolven, zowel in 2003 als 2006, stierven in Nederland tussen de 1000 en 2200 mensen meer dan in een gemiddeld jaar. Daarnaast ondervindt een veelvoud van dat aantal hinder van de warmte door bijvoorbeeld vermoeidheid, huidaandoeningen en hitteberoertes,
zoals een zonnesteek.
Het hitte-eiland effect is het fenomeen waarbij de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende gebied. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat
stedelijke gebieden overdag meer warmte opnemen dan dat ze gedurende de nacht kunnen
afstaan. Vooral donkere en verharde oppervlakten dragen daar aan bij. Daarnaast spelen
mobiliteit, bedrijvigheid en de daarbij horende luchtvervuiling ook een rol bij het vasthouden
van de warmte in de stad. Onderzoek toont aan dat in extreme periodes de temperatuurverschillen tussen het verstedelijkte gebied en de landelijke omgeving 5 tot 8°C kunnen oplopen.
Temperaturen zijn niet homogeen over een stad verdeeld.
De belangrijkste oorzaak is
het verschil in weerkaatsing
of omzetting van de straling in
warmte. In de dichtbebouwde
stenige delen van de stad is het
effect het grootst. In wijken met
veel groene parken en tuinen
is dit effect het laagst (figuur
hiernaast). Daarnaast spelen
de lokale weerpatronen (bijv.
temperatuur, wind), de ligging
(bijv. aan het water of in het binnenland) en de inrichting (bijv.
hoogbouw, dichtheid) van de
stad een belangrijke rol.
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ARNHEM IN FUTURE CITIES
Oververhitting voorkomen

STUDENTEN AAN HET WERK 1

Het onderzoek voor Arnhem heeft als doel een praktische methode - ‘toolbox’ - te ontwikkelen om
oververhitting van bebouwde gebieden te voorkomen. De focus ligt daarbij op de steden Arnhem
en Nijmegen. De methode geeft de mogelijkheid de klimaatbestendigheid van een gebied op drie
niveaus te bepalen: de (stads)regio, de stad of gemeente en een specifiek projectgebied. Dit laatste
kan een wijk of buurt zijn maar ook een herontwikkelingsgebied. De methode biedt ook noodzakelijke aanbevelingen voor de inrichting van het gebied en het ontwerp van gebouwen en openbare
ruimte. Het onderzoek richt zich op de effectieve toepassingen van de vier componenten van het
project Future Cities:
1. de groenstructuur (inclusief fijnstof en CO2-balans) zoals groene daken en gevels maar ook
bomenrijen en parken hebben een positief effect op de temperatuur in de stad, de luchtkwaliteit
en waterberging. Daarnaast beperken groene daken en groene gevels het energieverbruik van
gebouwen.
2. de water/vochtbalans. Rivieren, beken, vijvers en fonteinen hebben ook een verkoelende werking op de stad.
3. de warmte/energiebalans.
4. het landschap, de morfologie (zowel natuurlijk als bebouwd/stedelijk). De vorm van gebouwen
en de openbare ruimte en de hoogtes van gebouwen hebben invloed op zowel de opwarming als
afkoeling van de stad. Arnhem ligt aan de voet van de Veluwe en aan twee grote rivieren: NederRijn en IJssel. Luchtstromen vanuit de Veluwe en over het water zijn mogelijk in staat zijn om de
stad in warme zomers te koelen. De eerste onderzoeksresultaten van Future Cities, uitgevoerd
door Alterra, duiden erop dat er ’s nachts in Arnhem sprake zou kunnen zijn van verkoelende
windstromingen vanaf de Veluwe de stad in. Jarenlang onderzoek heeft dit in de Duitse steden
met een vergelijkbare ligging Freiburg en Stuttgart al aangetoond.
De vier componenten samen geven inzicht in de mate van klimaatbestendigheid van een gebied
of stad. Meer groen en water, bijvoorbeeld, in een gebied verhoogt de klimaatbestendigheid. Daarnaast spelen de ‘stakeholders’, als een soort vijfde component, een belangrijke rol. Te denken valt
aan eigenaren, bedrijven, projectontwikkelaars, overheden.

140

141

STUDENTEN AAN HET WERK 2
“How can we create
a self-sustainable
community within
the wetlands area,
focusing on the production of food and
biomass within the
local area?”
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Melvin Creemers
Andrea Hulsebosch
Heike Kluge
Ernstjan Penninkhof
Martha Redman
Jovan Tromp
Jon Westra
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CONTACT
Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
dr Dick van Dorp, projectleider
dick.vandorp@wur.nl
Alterra
drs Vincent Kuypers, projectleider WUR
vincent.kuypers@wur.nl
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6•SUSTAINABLE
URBAN PLANNING
Albania

KIGO ONDERZOEK
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“...you ask us to do things only politicians do here...!!”
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SUSTAINABLE PLANNING POLIS-TIRANA 2009

DUURZAAMHEID = URBAN HARVEST

Achterliggend probleem

Belangrijkst principe voor duurzaamheid in de stad is URBAN HARVEST. Als we alle energie
oogsten die in de stad aanwezig is (zon, wind, aardwarmte, geothermaal) dan kan elke stad probleemloos in de gehele eigen energievoorziening voorzien. Dat is niet alleen van belang voor duurzaamheid. Op termijn is het financieel aantrekkelijker en wordt de afhankelijkheid van twijfelachtige
regimes veel kleiner.

Op verzoek van POLIS University in Tirana is in december 2009 gedurende twee weken een atelier
georganiseerd voor studenten Urban Planning. Drie groepen studenten hebben een relatief vrije
opdracht gekregen: maak een duurzaam plan voor drie stedelijke regio’s
1. Skhoder, in het noorden
2. Tirana – Durres, de centrale regio
3. Vlore Fier, in het zuiden

Gedurende het communisme was de Albanese planning volledig gericht op controle. Maar het
communistische systeem viel plotseling weg en verdween. Van de ene op de andere dag begonnen
privatiseringsprocessen en waren de mensen vrij om te gaan en bouwen waar ze wilden. De mentaliteit heeft veel langer nodig om te veranderen. De wetgeving ook. Het aantal inwoners van Tirana
groeide van 350.000 naar 700.000 in vijftien jaar; de stad nam in omvang toe van 3.000 hectare
naar 15.000. In het oude centrum van Tirana ontstond eveneens een chaotische ontwikkeling: het
Riniapark en de oevers van de Lana rivier werden volgebouwd met kiosken en horeca. Pas na 2000
was de overheid in staat de chaotische ontwikkelingen weer in de vingers te krijgen. Ontwikkeling
van d eperifere gebieden wordt weer gepland. Parken en rivieroevers zijn inmiddels grotendeels
ontdaan van illegale bouwwerken.

Input was lesmateriaal over duurzaamheid in de stad, duurzame planningsconcepten, landschapsontwerp en een tentoonstelling over Climate Change and Creative Arts in het Nationaal Historisch
Museum.

Als planningsconcepten is gekozen DUURZAAM PLANNEN MET STROMEN. Duurzame netwerken van water en verkeer zijn het uitgangspunt voor de ruimtelijke planning. Functies worden uiteindelijk geordend in een langzaam en een snel netwerk (slow lane, fast lane).
Basis voor het landschapsontwerp is de aandacht voor FUNCTIONELE RELATIES TUSSEN STAD
EN LAND. Ongebreidelde uitbreiding van steden ten koste van hun groene omgeving is niet gewenst. Voor de kwaliteit van de stad is ruimte nodig voor bijvoorbeeld recreatie, landbouw en schoon
water in haar directe omgeving.

De leiding van POLIS University heeft VHL uitgenodigd om een
‘Dutch style atelier’ te organiseren
met als belangrijkste doel studenten
Urban Planning te leren proactief
met ideeën over duurzaamheid te
werken.
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“so, we are running out of tarzans...?”

www.act-responsible.org

150
150

RESULTAAT: DE INCUBATOR

De workshop begon moeizaam. “Jullie vragen ons dingen te doen die hier alleen politici kunnen
doen”. Uiteindelijk leverden de drie groepen IN EEN ZELFGEORGANISEERDE SNELKOOKPAN
SITUATIE een panorama aan uitgewerkte concepten voor drie verschillende regio’s. De meerwaarde van de twee weken hoge druk pan lag in het leerproces: planning is niet eenduidig, planning
is maatwerk, planning is een creatief proces ...en dat doe je geconcentreerd, met een flinke dosis
competitie.
Drie planningstijlen werden gepresenteerd:

CREATIEVE PERSPECTIEF WISSELING
is nodig om te komen tot creatieve oplossingen. In het Nationaal Historisch Museum
was een tentoonstelling te zien van wereldwijde campagneposters over milieu- en sociale issues.
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VERVOLG

De cursus wordt in 2011 vervolgd. Daarnaast wordt nu gewerkt aan een internationaal samenwerkingsproject om ontwerpstudenten uit verschillende Europese landen en opleidingen samen te
laten werken aan concrete regionale en stedelijke ontwerpopgaven.
Deze ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met
• de KIGO Onderwijsvernieuwingprojecten Who is afraid of red, blue and green (Jeroen de
Vries) en
• het initiatief LAB / Landscape as a bridge (Ad Koolen).

CONTACT
drs W.Timmermans

wim.timmermans@wur.nl

ir A.Koolen

ad.koolen@wur.nl

ir J.F.Jonkhof

jos.jonkhof@wur.nl
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7•PLANNING IN
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EN HONGARIJE
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Hongaarse Realisten, KoGart House, Budapest 2008
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WAAR GAAT HET OVER: LEREN VAN ERVARINGEN MET
PLANNING IN NEDERLAND EN HONGARIJE

In een uitwisseling tussen VHL en VATI (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, de Hongaarse non-profit organisatie voor regionale ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling) zijn twee activiteiten
ontplooid. De eerste was een bezoek van VATI aan Nederland, waarbij VHL een kennisuitwisselingsprogramma heeft aangeboden met als centrale case Nijmegen en de Stadsregio ArnhemNijmegen. De tweede was een voordracht in Budapest voor VATI en zijn netwerk, waarbij de actualiteit van de planningsystematiek en de discussies daarover in Nederland werden gepresenteerd
en becommentarieerd.
VATI heeft belangstelling voor contacten met Nederland vanwege het beeld dat het heeft van de
openheid en flexibiliteit van het Nederlandse planningstelsel. Hongarije verkeert op dit punt in een
overgangsfase van centraal geleide planeconomie naar een meer open planningsysteem, dat meer
gericht is op het scheppen van condities voor marktontwikkeling, zonder de deur dicht te doen voor
het waarborgen van maatschappelijke en collectief gedeelde waarden. De visie van VATI op planning is in het bijzonder daarop gericht. Nederlandse voorbeelden en contacten dragen kennis en
ervaringen aan die dit streven kunnen onderstrepen. VHL neemt hierin een bijzondere positie omdat
met een dergelijke uitwisseling ook voor studenten en docenten de mogelijkheid ontstaat over en
weer creatieve impulsen en ongebonden contacten op te bouwen, zonder de ballast van gevoelige
formele institutionele relaties, al of niet binnen gebaande EU-kaders.
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THEMA’S IN HET PLANNINGSYSTEEM IN NEDERLAND

Het ruimtelijk planningstelsel in Nederland werd gekenmerkt door een relatieve strengheid en consistentie. Er heeft echter de laatste decennia een ontwikkeling plaatsgevonden van een top down
sturend karakter naar een meer op bottom-up gerichte inrichting van plannen, regelgeving en wettelijk kader. vanuit deze lijn is tussen nederlandse en Hongaarse planners een gemeenschappelijk
agenda opgesteld, met de volgende thema’s.
Nieuwe uitdagingen
Is het huidige planningstelsel wel toegesneden op nieuwe ontwikkelingen? Voorbeelden:
• toename van de dynamiek in ruimtegebruik, verkeer en transportmodaliteiten
• veroudering van de bevolking
• afname van economische dynamiek
• waterthema; tekort en overvloed
• kennis; opleidingen versnipperen, informatie in overvloed, maar moeilijk toegankelijk
• vrije tijd: neemt toe, maar niet voor iedereen, en niet altijd in vrije keuze
• sturing tegen de achtergrond van de “glocalisering”
• kapitaalshift van overheid naar markt
•
Wet van de remmende voorsprong
Tegelijk produceert ons planningstelsel
nog steeds plannen ‘uit de oude doos’.
Dit leidt tot gebrekkige aansluiting van
planning en maatschappelijke ontwikkelingen:
• plannen genereren plannen
• plannen worden niet uitgevoerd
• plannen hebben geen eigenaren
• plannen blijken niet flexibel genoeg
• plannen hebben geen toezichthouders.
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Dit alles terwijl op de schaal van de EU snelle veranderingen plaatsvinden op gebied van:
• sturing: afstemming van wetgeving, procedures
• staatsinrichting: nationaal, regionaal, locaal
• privatisering van tot nu toe publieke diensten
• sociale spanningen en economische spanningen
• steeds meer integrale plannen tegenover steeds strekere maatschappelijke sectoren
De 21ste eeuw is al 10 jaar oud!
Terwijl de nationale overheden in Europa hun traditioneel ruimtelijk beleid nog steeds focussen op
‘traditionele’ thema’s zoals wonen, werken, verkeer en vervoer, landbouw, natuur en recreatie, is
in de maatschappij steeds meer aandacht voor nieuwe thema’s die nog niet door de instituties zijn
herkend, zoals: leisure, mobiliteit, lifestyle, clean air, clean food, clean administration
Ruimte voor de territoriale planningstijl
Zo is een grove historische lijn van planningstijlen te onderscheiden
•‘80-’90: dominante overheidsplanning: nota’s
•‘00-’10: opkomst van de
structuurplanning: structuurschema’s
•‘10-’20: opkomst van de territoriale planning: gebiedsontwikkeling
De territoriale plannen sturen
in toenemende mate op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid,
op uitvoerbaarheid van plannen en op meer participatie
door gebruikers en bewoners

Werkplan voor morgen
Voor de nabije toekomst is de volgende agenda voor planning op te stellen;
Beleid: meer aandacht voor selectiviteit en sense of urgency
Onderzoek: in kaart brengen van gebiedskwaliteit, dragende ruimtelijke structuren, afstemming met
wensen van betrokken actoren.
Deze agenda leidt tot een methodisch werkplan, aan de hand van de methodiek van de 4C’s
1. Conceptontwikkeling: stel vast wat je wil, ontwikkel een concept
2. Contactfase: stel vast met wie je je doelen willen bereiken
3. Contractfase: stel contracten op met je partners waarin doelen, middelen en tijd zijn overeengekomen
4. Continuïteit: borg het proces in afspraken over continuïteit van inzet, middelen, wet- en regelgeving en kennisoverdracht. Organiseer het geheugen van het planproces.

NIJMEGEN en de STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

De gemeente Nijmegen presenteerde zijn visie op planning op drie schaalniveaus:
regionaal, in afstemming met de structuurvisie Arnhem-Nijmegen
stedelijke aan de hand van de gemeentelijke structuurvisie Nijmegen
lokaal, aan de hand van de gemeentelijke structuurvisie voor het project Waalfront.
Tijdens een presentatie op het kantoor van de Stadsregio werd de visie van de Stadsregio op regionale stedelijke ontwikkeling, de aansluiting daarvan op rijk- en provinciaal ruimtelijk beleid en de
relaties met het grensgebied met Duitsland becommentarieerd.

Plannen met de rivier in Nijmegen...
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...in Budapest

159

WIE DOEN MEE?

Hongaarse Realisten, KoGart House, Budapest 2008

Vanuit VHL zijn betrokken Wim Timmermans en Jos Jonkhof.
Maarten van Ginkel presenteert de structuurvisie van de gemeente Nijmegen.
Jaap Modder, bestuursvoorzitter van de De Stadsregio Arnhem-Nijmegen presenteert de Structuurvisie SAN.
Géza Salamin, hoofd van de afdeling Spatial Policy, International and Urban Affairs van VATí, is
leider van de groep VATí-experts

WAT IS AFGESPROKEN?

VHL en VATI hebben afgesproken dat een gezamenlijke publicatie wordt gemaakt om de expertise
die tijdens de uitwisseling heeft plaatsgevonden vast te houden en verder te ontwikkelen.

HOE HOUDEN WE DE KENNIS VAST?

Met VATí is afgesproken dat de contacten worden aangehouden en dat in de toekomst wordt gezocht naar vormen van samenwerking

CONTACT

ir J.F.Jonkhof
jos.jonkhof@wur.nl
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8•SCALING &
GOVERNANCE
Towards new knowledge
for scale sensitive governance
of complex systems
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Foto grotefeesten.nl

KIGO ONDERZOEK
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WAT IS SCALING EN GOVERNANCE?

Scaling and Governance is een strategisch onderzoeksprogramma, opgezet door de Raad
van Bestuur van Wageningen UR, om expertise op te bouwen in het combineren van kennis
van bodem, water, landschap en atmosfeer met kennis over economie en sturingsprocessen. Tot nu toe zijn er vooral aparte studies uitgevoerd. Er is behoefte aan geïntegreerde
sociaal, economisch en natuurwetenschappelijk onderzoek en aan samenwerking tussen
wetenschappers, beslissers en burgers.
Binnen het programma zijn meer dan tien aio’s actief, verbonden aan de leerstoelgroepen en
onderwijsscholen binnen de Wageningen Universiteit. VHL is lid van de stuurgroep Scaling
and Governance en voert een tweetal projecten uit.

Scaling and Governance: toenemende complexiteit
De rol van onderzoek en kennis in groene beleidsprocessen is sterk verbonden met en afhankelijk
van de schaal van het betreffende probleem en de wijze van besturen. In onderstaande tabel is
deze relatie weergegeven.
Onderzoek kan zich richten op een probleem op één of meer duidelijk omschreven schaalniveaus
(single, multi scale) . Wanneer het probleem zich dwars door een veelheid aan schalen heen manifesteert (cross scale dynamics) wordt de complexiteit groter. Zo kan ook de overheid een beleidsprobleem in zijn geheel tot haar competentie rekenen (government).
Vaak is ook hier sprake van toenemende complexiteit als meer dan een overheidsniveaus en tal van
andere belanghebbenden zich actief bemoeien met een beleidsproces en proberen in te grijpen op
de sturing (governance).
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Bron: Katrien Termeer, Social Sciences Group. Termeer, C.J.A.M. (2010)
Spelen met schalen en verschillen. Baarn, lezing tbv Actuele Tafels van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 2010-09-09

Steeds vaker blijkt in gebiedsprocessen de complexiteit groot. Klimaatproblemen hangen samen
met economische problemen en problemen op het gebied van landbouw en stedelijke ontwikkeling.
Het aantal betrokken actoren is groot.
Ook wordt het steeds moeilijker een wetenschappelijke probleemstelling te koppelen aan een eenduidig gebied. Er is geen eenduidige groep actoren te isoleren die als startpunt kan worden genomen om het probleem op te lossen. Op elk moment kunnen ontwikkelingen beïnvloed worden door
nieuw opdoemende problemen of nieuwe actoren waar voorheen geen rekening mee was gehouden.
Voorbeeld
Recreatiegebieden, die in de jaren vijftig rond de grote steden zijn ontwikkeld, staan niet alleen
ruimtelijk maar ook financieel onder grote druk. Dit proberen zij op te vangen met door meerdaagse
evenementen met een vaak internationale uitstraling te herbergen. De schaal van de problematiek
wordt hierdoor verbreed en sturing complexer.
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TWEE VOORBEELDEN

Twee voorbeelden, op basis van VHL projecten, illustreren de toenemende complexiteit van maatschappelijke problemen.

Voorbeeld 1: Recreatie en Landschap, van bermtoerisme tot Dance Valley.

De vijf Scaling and Governance thema’s.

VHL heeft samen met de leerstoelgroep Sociaal Ruimtelijke Analyse een studie gemaakt van de
ontwikkelingen in de relatie tussen recreatie en het Nederlandse landschap in de afgelopen eeuw.
De gezamenlijk georganiseerde capita selecta vormden de kern. Resultaat van het project is de publicatie ‘Recreatie en Landschap, van bermtoerisme tot Dance Valley’, van Woestenburg, Lengkeek
en Timmermans. Landwerk 2009.

Foto dgguide.nl
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De publicatie laat zien hoe recreatie en landschap zich onderling verstrengeld hebben ontwikkeld. In
het begin van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan recreatie als compensatie voor de drukke
stad en het harde, vaak vuile werken. Rond de grote steden worden grote stadsparken aangelegd,
zoals het Amsterdamse Bos. In de nationale ruimtelijke ordening, toen gekenmerkt door een grote
schaal en grootse visies, krijgt de recreatie een belangrijke plek, als middel om de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor het nationale welzijn vorm te geven.
Na de tweede wereldoorlog gaat de aanleg van grootschalige recreatievoorzieningen gestaag door.
Ook ontstaan de eerste attractieparken. Onder invloed van de groei van de welvaart en de massamedia krijgt de recreatie een consumptief karakter. Geleidelijk wordt de recreatie een sector, met
een apart ministerie (CRM) en recreatieschappen, waarin onder meer gemeenten en provincies
samenwerken.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt de rijksverantwoordelijkheid voor het welzijn af en
groeit recreatie uit tot een economische sector met de recreant als klant. Daarmee ondervindt deze
sector steeds sterkere concurrentie in de strijd om de ruimte. Er ontstaan multifunctionele landschappen met recreatievormen, variërend van rustiek agrarisch tot spektakel. Branding wordt belangrijk; leefstijlen hebben eigen vormen van recreatie. Het aantal initiatieven is enorm. De rol van
de overheid wordt verdrongen door die van de markt.
Spaarnwoude en Dance valley
Het recreatiegebied Spaarnwoude is ontworpen en ingericht als een traditioneel recreatiegebied in
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het kan de ene dag een rustig wandelgebied zijn en de volgende
dag locatie zijn voor het Dance Valley spektakel. Het gebied ligt onder de rook van Amsterdam en in
recreatief opzicht is bereikbaarheid voor de Amsterdammers van groot belang. Maar Dance Valley
trekt internationaal recreanten, waarmee het gebied ook op die schaal centraal ligt en bereikbaar
blijkt. Bovendien hebben de ontwikkelingen van de haven, de infrastructuur en tal van andere nationale en gemeentelijke projecten grote invloed op het gebied.

168

169

Voorbeeld 2. F;ACTS!, adapting to climate change

Elders in deze brochure wordt het project F;ACTS! beschreven. Centraal in F;ACTS! staan de vijf
regionale pilots en de acht regionale beleidsdocumenten. VHL is als projectpartner verantwoordelijk
voor de coördinatie van de implementatie van nieuw beleid in de vijf concrete pilot gebieden en voor
het opstellen van zogenaamde policy paper in alle acht deelnemende landen/regio’s. VHL doet in
F:ACTS! actieonderzoek in de dagelijkse praktijk van de betrokken partners

CONTACT

drs W. Timmermans
wim.timmermans@wur.nl
www.scalinggovernance.wur.nl

VHL gaat kijken hoe in de vijf pilot gebieden en de acht regionale beleidsdocumenten aspecten van
schaal en governance aan de orde zijn en al dan niet in samenhang met elkaar worden bezien.
Daarnaast gaat VHL interventies onderzoeken. Er worden binnen F:ACTS! meer dan 50 coaching
visits afgelegd.
Partners kunnen ten behoeve van hun pilot action of policy paper hulp van elkaar inroepen. Het
effect van deze visits zal worden onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Santiago
de Compostela. Ten slotte wordt F:ACTS! Benut om een position paper te maken over toegepast
onderzoek, of Applied Science.
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Foto rud-gr.nl
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incubator innovatie
onderwijs, ontwerp
en onderzoek
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DE KENNISAGENDA

ONDERWIJS, ONTWERP EN ONDERZOEK
Het ontstaan van de kennisagenda

Deze brochure geeft een overzicht van de diverse projecten waar
het lectoraat bij betrokken is. De projecten zijn ontstaan rond actuele
thema’s in het kennisveld Groene Leefomgeving van Steden, op het
snijvlak van de persoonlijke energie en interesse van betrokken docenten en van vragen uit de praktijk. Door sturing en selectie vanuit
lectoraat en kenniskring is focus aangebracht en is een kennisagenda ontstaan...
Studenten, docenten, onderzoekers en lector werken samen aan de
kennisagenda. In projecten die op de praktijk gebaseerd zijn voeren
studenten concrete opdrachten uit, studentprojecten. Zij kunnen
samen aan de basis staan van lectoraatprojecten, opgezet en uitgevoerd door de kenniskring. Deze projecten zijn hierboven beschreven. Binnen de lectoraatprojecten kristalliseert zich een aantal onderzoeksthema’s uit, waarop docenten en onderzoekers hun kennis
verdiepen. Die kennis is toepasbaar binnen transitieprocessen die
zich afspelen in metropolitane gebieden. Daar ontstaan tegelijkertijd
nieuwe kennisvragen die weer aan studenten en docenten worden
voorgelegd en nieuwe concepten over transitie die voor het onderwijs toepasbaar worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een intensieve
wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk in de vorm
van een dynamische kennisagenda.
Tijd
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Toegepast Onderzoek naar Transitie
Groene Leefomgeving van Steden

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit, zoals dat hoort bij een
HBO. Vooralsnog ontbreekt echter een duidelijke breed gedragen
definitie. Daarom wordt tegelijkertijd door het lectoraat gewerkt aan
een position paper samen met de kenniskring Toegepast Onderzoek.
Daarmee wil het lectoraat en ook het Kenniscentrum Leefomgeving
i.o. zich goed voorbereiden op een discussie die binnen Wageningen
UR en ook landelijk steeds meer op de agenda komt. In dat kader
wordt ook gedacht aan een professional doctorate traject binnen het
lectoraat, als professionele pendant van het academische promotietraject.
Vooruitlopend op deze discussies is al een aantal kenmerken van het
toegepaste onderzoek in wording waarneembaar in deze brochure:
• Relatie met de praktijk. Het HBO onderwijs leidt professionals
op voor de praktijk. Die praktijk is dan ook in agenderende zin
sterk aanwezig. Een groot deel van de docenten is ook zelf in de
praktijk werkzaam. Daardoor komen nieuwe ontwikkelingen en
behoeften snel boven drijven in het onderwijs en daarmee ook in
het onderzoek. En ook de studenten zijn zeer kritisch op de competenties die zij willen verwerven als voorbereiding op hun latere
werkkring. Zij organiseren zich vaak in ‘adviesbureaus’ om hun
latere praktijkomgeving al in een vroeg stadium te kunnen simuleren. Ervaring met actuele thema’s maken hun kansen later groter.
• Flexibele kennisagenda. De onderzoeksagenda van het lectoraat is, zoals eerder gemeld, min of meer spontaan tot stand
gekomen. Het is de uitkomst van wisselwerking tussen lector,
docenten, onderzoekers, studenten en de buitenwereld, zowel
overheden als bedrijfsleven. Veel projecten hebben een looptijd
van twee jaar; slechts enkele Europese projecten vormen hierop
een uitzondering. Is een dynamische, flexibele onderzoeksagenda ontstaan, waarin door aggregatie gemakkelijk nieuwe thema’s
kunnen oppoppen.
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Breedte van het onderzoek. De lectoraatprojecten beslaan een
zeer breed veld. Onderwerpen zijn sterk uiteenlopend: ecological
engineering, bevolkingskrimp, duurzame stedelijke ontwikkeling,
klimaatadaptatie, participatieprocessen, de economische waarde van groen, ontwikkelingsplanologie. De breedte wordt deels
veroorzaakt door de enorme reikwijdte van het domein van het
lectoraat: Groene Leefomgeving van Steden. Daarnaast heeft de
Hogeschool een gedifferentieerde onderwijsportefeuille en is er
natuurlijke neiging om niet alleen te verdiepen en te reflecteren
op het eigen subdomein, maar om ook te verbreden, te focussen
op de raakvlakken van dat subdomein met tal van andere, vaak
letterlijk omringende subdomeinen.
Actieonderzoek. Het HBO-onderwijs en daarmee ook het onderzoek richt zich in belangrijke mate op toepassing van kennis. Door
actieve participatie in beleidstrajecten, zoals F;ACTS!, Jonge
Friezen Foarut en Kwartiermaken in de Stadsregio, draagt VHL
bij aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering en krijgt het inzicht
in de totstandkoming van gebiedsgericht beleid. VHL ontwikkelt
tools die kunnen worden ingezet in transitieprocessen. Het gaat
dan om de al beschreven ontwerp en communicatie/participatie
tools. En het gaat ook om de inzet van studenten als interventie
in gebieds- of stedelijke projecten.
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Inhoudelijke thema’s

Binnen het domein van het thema Groene Leefomgeving van Steden
zijn drie speerpunten ontstaan: Communicatie en Participatie, Klimaatbestendigheid en Krimp. Dwars door die inhoudelijke thema’s
heen lopen twee belangrijke dwarsverbanden, issues in ontwerp
en de regionale verankering, gekoppeld aan het Kennislandgoed.
De thema’s vormen met elkaar geïntegreerd een transitieagenda,
met een internationale dimensie.
In de stedelijke omgeving is de strijd om de ruimte groot. Groen
kan niet los gezien worden van andere functies. Aan de ene kant
is het stedelijk groen een directe concurrent van harde ruimtelijke
functies als wonen, werken en verkeer. Aan de andere kant kan stedelijk groen andere functies versterken. Groen versterkt de kwaliteit van de leefomgeving; de waarde van vastgoed bij een park is
hoger; groen kan water zuiveren en fijn stof uit de lucht opnemen,
groen heeft een verkoelende werking. Groen levert een bijdrage aan
het oplossen van problemen in de stad. Groengebieden kunnen
in de stedelijke leefomgeving niet meer louter als groen worden ingericht, beheerd of gebruikt. In diverse lectoraatprojecten
worden nieuwe concepten ontwikkeld voor het groen in de stedelijke
leefomgeving.

1 Communicatie participatie

In verschillende lectoraatprojecten worden op communicatie gerichte werkvormen ontwikkeld. Voorbeelden zijn de evocative
events in PLUREL, de hoogwerkers en schilderijen in Energizing
Natuurparticipatie, de manifestaties en toepassing van nieuwe social
media in Jonge Friezen Foarut, de bomenguerilla in Groenbewuste
Stedelijke Vernieuwing, maar ook de werkvormen gericht op burgerparticipatie in VALUE. Rode draad is dat veel inspanning wordt
gedaan om burgers, opdrachtgevers, studenten en docenten uit de
dagelijkse sleur te halen. Uitgangspunt is dat daarmee de onderlinge
communicatie verbeterd wordt. Dit draagt bij aan de versterking van
178
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de betrokkenheid van burgers bij groenprojecten. In voorbereiding is
de publicatie Participatie@groeneruimte, die voor onderwijs en praktijk de resultaten bundelt. In het kader van VALUE wordt een reeks
wetenschappelijke publicaties gemaakt.

Onderzoeksthema: communicatie/participatie

2 Klimaat

Het klimaat op aarde zal naar verwachting grote en snelle veranderingen ondergaan. Internationaal nemen extreme weersomstandigheden, bosbranden, overstromingen en andere klimaat gerelateerde
problemen in omvang toe. In dat kader vindt veel onderzoek plaats
naar maatregelen op het gebied van mitigatie en adaptatie. Maatregelen in de stedelijke omgeving zijn van toenemend belang. De
meeste mensen wonen in stedelijke regio’s en problemen als overstromingen en extreme hitte spelen juist in de stedelijke omgeving
sterk op. Het thema groeit uit tot een apart thema binnen het lectoraat.

Onderzoeksthema: klimaatbestendige (stedelijke) regio’s.

3 Krimp

Een nieuw en onverwacht thema is sociale en economische Krimp.
In sommige Nederlandse gebieden neemt de bevolking in aantal af.
Vooral jongeren trekken weg uit de perifere gebieden op zoek naar
werk. Dat vinden ze vaak in meer verstedelijkte gebieden. Daardoor
neemt de sociale cohesie en het draagvlak voor de voorzieningen
af. Het onderzoek richt zich op mogelijke nieuwe strategieën voor
deze gebieden. Er worden twee invalshoeken gekozen. De eerste is
het landschap als potentiële banenmachine waarbij concepten op
het gebied van beleveniseconomie en de creatieve stad centraal
staan.
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De tweede is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door en gericht
is op jongeren, het gebruik van ‘social media’ is van groot belang.
Stad land relaties, zoals trek naar de stad en het gebruik van in
oorsprong stedelijke concepten staan centraal in dit thema. Met
de Dienst Landelijk Gebied wordt bekeken of er een gezamenlijk actieplan KRIMP kan worden opgesteld.

Onderzoeksthema: krimp.

4 Issues in Ontwerp

Dwars door de lectoraatprojecten worden interdisciplinaire ontwerpateliers voor concrete opdrachtgevers uitgevoerd. In Het Kwartiermakerproject Arnhem Nijmegen is in opdracht van de provincie
Gelderland en DLG door studenten landschapsarchitectuur samen
met kunststudenten van Artez en stedenbouwkundigen van de HAN
nagedacht over de identiteit van het beoogde park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. In VALUE is in Amersfoort samengewerkt
met studenten Makelaardij van de Hanze Hogeschool aan de vraag
hoe de toegevoegde waarde van groen aan vastgoed kan worden
benut in het ontwerp van groengebieden in de stad. In Future Cities
worden ontwerptools geproduceerd om het hitte eiland effect in steden tegen te gaan.
Studenten leren samenwerken met collega’s van andere disciplines.
Door hun onbevangenheid in combinatie met hun expertise bieden
zij een meerwaarde ten opzichte van ervaren experts, die veelal minder vrij kunnen denken.
De tools worden ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met
opdrachtgevers uit het veld. Inmiddels zijn de eerste publicaties verschenen (Greenspotting Haaglanden, VALUE added planning, hier
eerder vermeld). Binnenkort worden de eerste artikelen verwacht.

ONDERWIJS, ONTWERP EN ONDERZOEK
5 Regionale verankering, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Met de ontwikkeling van het Kenniscentrum Leefomgeving als onderdeel van de bredere ontwikkeling binnen VHL naar een beperkt
aantal Schools is het nodig met een andere blik naar de regio te
kijken. Regionale Verankering wordt belangrijk.
Het lectoraat is op dit moment zeer actief binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Maar ook veel docenten hebben zeer korte lijnen
naar overheden en bedrijfsleven. Er is op dit vlak sprake van enorme
versnippering binnen VHL. Veel materiaal, met name studentenonderzoek, gaat verloren. Hier kan een meerwaarde worden gecreëerd
als onderwijs, onderwijsvernieuwing en onderzoek beter gecoördineerd worden ingezet.
.

Onderzoeksthema: dwarsverband Issues in Ontwerp
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Consequenties onderzoek voor
de VHL organisatie

Verdere ontwikkeling van het Lectoraat

Het lectoraat en de kenniskring zijn bezig door een bottom up benadering onderwijs te verbinden met onderwerk. Deze benadering zal
verder worden ontwikkeld.

VHL breed zijn een adequaat HRM beleid en een goede administratieve inbedding van het lectoraat cruciaal voor de verdere ontwikkeling van onderzoek binnen VHL. Binnen het lectoraat neemt de
aandacht voor kwaliteitsborging toe.

Aan de ene kant vraagt de bottom up benadering, waarin studentenprojecten en KIGO’s in de vorm van lectoraatprojecten continu
het raakvlak tussen onderwijs en praktijk afgrazen op zoek naar opkomende thema’s in het domein Groene Leefomgeving van Steden,
Metropolitane Transities meer ruimte. Nieuwe thema’s hangen in de
lucht. Een voorbeeld is de toepassing van vernieuwende technieken,
aansluitend op ecological engineering en een aantal op techniek georiënteerde majoren. Of ook het beter begrijpen van het fenomeen
transitie, gekoppeld aan de professional master of ontwikkelingsplanologie.

Competenties HBO-onderwijs

Een goed voorbeeld is de

Aan de andere kant zijn er de grote thema’s hierboven benoemd,
communicatie en participatie, klimaat, krimp, ontwerptools en regionale verankering. Het worden steeds meer langjarige programma’s,
waarin twee ontwikkelingen zichtbaar worden. Ook hier vinden continu verversing en innovatie plaats, binnen studentenprojecten en onderwijsvernieuwingsprojecten (KIGO’s). Daarnaast vindt vergaande
integratie plaats van onderwijs en onderzoek. Er wordt als het ware
massa gemaakt. De thema’s moeten programma’s worden waarbinnen tal van onderwijs-, onderwijsvernieuwing- en onderzoeksprojecten een plek vinden en met elkaar geïntegreerd worden. In deze
thema’s komen de zes stappen (zie inleiding) van het lectoraat in
onderlinge samenhang tot hun recht.

1

2

3

6 stappen > 6 tabs
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4

5

6 7

aanpak van het F:ACTS! project. VHL participeert samen met
DLG en de gemeente Almere in
F:ACTS! in een internationaal
netwerk rond het thema klimaatadaptatie. In dat kader voert VHL
toegepast onderzoek uit. Tegelijk is door VHL een Erasmus IP
project geformuleerd: gekoppeld
aan F:ACTS! werken drie universiteiten (VHL, Varna, Santiago de
Compostela) samen. Er vinden
jaarlijks workshops van twee weken plaats waarin studenten van
verschillende afstudeerrichtingen
werken aan de pilot-gebieden van
F:ACTS! Binnen VHL werken International Water Management en
Tropical Forestry aan deze projecten.

Vanuit het lectoraat (en vanuit het te ontwikkelen kenniscentrum) gezien, is er naast docenten die gewoon heel goede docenten willen
zijn, behoefte aan docenten met aanvullende competenties op het
gebied van:
Toegepast Onderzoek. Het gaat om bij voorkeur gepromoveerde
docenten die onderzoek kunnen en willen doen. De uitdaging daarbij
is om niet in de voetsporen en daarmee de competentie van de universiteit (WU) te treden. Er moet juist, complementair aan het academisch onderzoek, een onderzoekslijn worden ontwikkeld die de
niche toegepast onderzoek invult.
Projectleiding. Het gaat om docenten die (individueel dan wel in
teamverband) de ambitie en de competentie hebben de integrale
verantwoordelijkheid voor complexe projecten op zich te nemen:
ideeontwikkeling, acquisitie, administratie, uitvoering, aansturing van
onderzoek, relatiebeheer en rapportage.
De doelstellingen van het lectoraat leiden tot de noodzaak om met
HRM-beleid te voorzien in deze competenties.
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De doelstellingen van het lectoraat leiden tot de noodzaak om voor
VHL een integrale systematiek voor kwaliteitsborging te ontwikkelen.
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Administratieve inbedding lectoraat

Op dit moment zijn de lectoraatprojecten administratief ondergebracht in drie onderwijsdirecties. Daarbij lijkt ook het projectmatige
denken vanuit het lectoraat te botsen met de onderwijssystematiek.
De financiële en personele aansturing op de thema’s is daardoor
zeer complex en daarnaast lijkt het erop dat niet optimaal kan worden ingespeeld op de verwerving en inzet van Europese fondsen ten
behoeve van onderzoek.

Kwaliteitsborging

Op dit moment vindt binnen het lectoraat kwaliteitsborging plaats.
• Rond het lectoraat heeft zich inmiddels een aantal gepromoveerde docenten verzameld die betrokken zijn bij onderzoek.
• Het lectoraat verzamelt systematisch alle producten van studenten, docenten en lector die in het kader van lectoraatprojecten
zijn vervaardigd. In een aantal publicaties (o.a. Greenspotting,
De Groene School) en artikelen zijn de belangrijkste resultaten
gebundeld en aan het onderwijs en de buitenwereld gepresenteerd.
• Van alle projecten is uitgebreide projectdocumentatie beschikbaar. In eerste instantie is dit vanuit een aantal internationale projecten ingegeven.
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Werkgroep Klimaat

A. Koolen, D. van Dorp, J. Martin (T&L)
J. Raggers, J. Jobse (BNB)
B. Meijer, H. van den Dool, J. Schoenmakers (LWM)
W. Timmermans, J.F. Jonkhof, T. Yilmaz (lectoraat)
V. Kuypers, B. de Vries (Alterra)
E. Zweers (ERIAN)

Betrokken organisaties

Alterra
Arnhem, Nijmegen, Tiel (EU: Future Cities)
DLG (EU: F:ACTS!)
Programmabureau Lingezegen

Werkgroep Participatie communicatie
F. van den Goorbergh (T&L)
D. van der Linden, R. Van Doorn (BNB)
J. Slijkhuis (T&C)
W. Timmermans, J.F. Jonkhof, T. Yilmaz (lectoraat)

Betrokken organisaties

Gemeente Arnhem
Zuid Hollands Landschap
Provincie Friesland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Werkgroep Toegepast Onderzoek
Dr. D.J. Stobbelaar
drs. G. Leistra
dr. J. Jobse
dr. D. van Dorp
dr. J. Cilliers
drs. W. Timmermans

Betrokken organisaties

Werkgroep Scaling and Governance (Katrien Termeer)
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