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Bourkje yné sted
Wat is het resultaat van het project?
Dit project beoogt lokale voedselproductie in de pracht/krachtwijk Heechterp-Schieringen
(Leeuwarden) te bewerkstelligen. Doel is sociale cohesie in de wijk te bevorderen door
bewoners te betrekken bij de inrichting en het beheer van het stedelijke groen (en waar
mogelijk stedelijke voedselproductie). Het project wordt getrokken door leerlingen en
docenten van AOC Friesland. Wageningen UR levert ondersteuning.

Waar is het product vindbaar en per wanneer?
Het eindproduct is lokale voedselproductie in de wijk Heechterp-Schieringen waar
studenten een bijdrage aan hebben geleverd, en docenten met meer teeltkennis over
groenten- en fruitgewassen. Het eindproduct bestaat dus alleen in de praktijksituatie.
Eventueel komt er ook onderwijsmateriaal beschikbaar over groen in een stedelijke
omgeving en het betrekken van burgers bij de groene stedelijke ruimte.

Wie gebruikt het product (of gaan dit doen) en binnen welke opleidingen?
Leerlingen en docenten van AOC Friesland (MBO, VMBO) vormen de eerste doelgroep.
Ook studenten en scholieren van andere scholen in de stad worden betrokken. Zij worden
ingezet bij het uitvoeren van activiteiten in de wijk. Studenten van Van Hall Larenstein
worden betrokken bij het uitvoeren van praktijkonderzoek op het gebied van planologie en
ruimtelijke ordening.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking en hoe is deze vormgegeven?
Wageningen UR PPO ondersteunt AOC Friesland bij het uitvoeren van de initiërende
gesprekken en inspireert de stakeholders met de mogelijkheden voor stedelijke voedselproductie. In de tweede fase van het project draagt AOC Friesland zorg voor het betrekken van studenten. Wageningen UR PPO zal zich dan toeleggen op het trainen van de
docenten.
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