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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Groene Educatie in de Stad

Groene
Educatie
in de Stad

Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat burgers meer betrokken
raken bij groen en voeding. Stedelingen hebben meer dan ooit vraag naar groene
kennis. Groene onderwijsinstellingen willen op deze vraag inspelen. Ze willen
een herkenbare speler zijn in de stedelijke samenleving. In samenwerking met
andere organisaties, lokale overheden, bedrijven en burgers willen ze inspelen
op de geconstateerde behoefte aan groene kennis. Zo werken de instellingen
tegelijkertijd mee aan de ontwikkeling van duurzaamheid en een groene economie,
de versoepeling van kennisontsluiting en aan innovatie van het onderwijs.

Werken aan bewustwording
De betrokken onderwijsinstellingen willen duurzame allianties vormen tussen
onderwijs, overheid en de stedelijke samenleving. Samen met bewoners,
ondernemers, diverse organisaties en overheden werken studenten en docenten
in projecten aan bewustwording betreffende voedsel, groen en natuur. De groene
kennisinstellingen willen groene kennis overdragen aan burgers. Zo positioneren
ze zich als aanbieder van aantrekkelijke opleidingen in een stedelijke omgeving en
geven ze een impuls aan innovatie van het groene onderwijs in Noord- en OostNederland.

De stad is van ons
In het kader van het Kigo-project Groene Educatie in de Stad zijn de betrokken
onderwijsinstellingen gestart met drie ‘learning-by-doing’ projecten. Het eerste
project, de wens van Groningse wijkbewoners voor een ecologische wandelroute,
diende zich al aan voor de formele start van het project. Verder zijn mbo-leerlingen
in Eelde betrokken bij het bloemengala in de Martinihal en in Meppel hebben mboleerlingen de organisatie van de boomplantdag op zich genomen. Het Kigo-project
maakt het mogelijk meer van dit soort projecten te initiëren, denkt projectleider
Frans Traa van AOC Terra: “Het gaat er om dat het groene onderwijs het gevoel
krijgt ‘de stad is van ons, daar gaan wij over’.”

Sterke samenwerkingsverbanden
Minstens 750 burgers en meer dan 500 studenten (v)mbo, hbo en wo zullen
participeren in groene educatieactiviteiten in de stad in de drie eerder genoemde
projecten. De projecten, die opgezet worden volgens de methodiek van de
‘kenniswerkplaats’ van het GKC-programma Regionale Transitie, zullen naar
verwachting resulteren in sterke samenwerkingsverbanden tussen burgers,
organisaties, overheid en onderwijs. Tegelijkertijd zullen groene opleidingen er
aantrekkelijker door worden. Na afloop van de projectperiode zal bovendien een
kennisagenda 2014-2017 voor groene educatie in de stad opgesteld zijn, met een
daarop gebaseerd activiteitenprogramma.

36 | Vooruitzine: vooruitblik MJA 2011-2015

Aan het woord
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Laurens Stiekema, coördinator
groenparticipatie en technisch
specialist bij de gemeente Groningen

Rudy van Keulen en Hans Sebes,
bestuursleden van de wijkcomités Helpman en de Wijert

“Studenten kunnen de
kloof tussen gemeente en
burger verkleinen“
Participatie van bewoners bij het
groen in de wijk is belangrijk voor de
gemeente. Het versterkt de sociale
samenhang in de wijk, bovendien
kan het de kwaliteit en diversiteit
van stadsnatuur vergroten. Dat
is de reden waarom Stiekema
de wijkcomités wil helpen bij de
realisering van hun plannen voor de
wandelroute. De ondersteuning door
de studenten vindt hij waardevol.
Ze kunnen de bewoners helpen
informatie verzamelen of ontwerpen
maken. “Hun inbreng is soms
verrassend. Bovendien zorgen ze
dat het groene onderwijs bij de
gemeente beter in beeld komt.”
Bij de meeste medewerkers van de
gemeente is het groene onderwijs
onbekend, vertelt Stiekema, die
zelf ooit een hoveniersopleiding
volgde. Hoewel AOC Terra in
de stad gevestigd is, weten ze
niet wat het aoc doet. De groene
studenten kunnen helpen de kloof
tussen bewoners en gemeente
te verkleinen, denkt hij. “Voor
de burger is de gemeente een
ingewikkelde organisatie.” Zo heeft
hij goede ervaringen met studenten
die bewoners in de wijk Selwerd
hebben geholpen met een ontwerp.
Ze wilden tussen de flats zelf hun
groente verbouwen.

“Studenten denken in mogelijkheden”
Groen in de wijk is belangrijk, vinden Sebes en Van Keulen. Ze willen dat dit groen
behouden blijft, dat het versterkt wordt en dat bewoners zich betrokken voelen bij
de ecologische voorzieningen in de stad. De wijken staan bekend als groene wijken.
In het noorden van de Groningse wijk Helpman ligt een kort historisch-ecologisch
wandelpad, de ‘Helperroute’. Bewoners kunnen zo op recreatieve wijze kennis
maken met de historische en ecologische waarde van de wijk.
In overleg met stadsecoloog Wout Veldstra ontstond het idee om deze route uit
te breiden met een langere ecologische wandelroute rond de beide wijken. De
wijkcomités willen het groen langs deze tien kilometer lange route versterken en
verbeteren. Voor de uitvoering van dit plan hebben ze de hulp ingeroepen van het
groene onderwijs. “Want,” zo zegt Van Keulen, “we hebben veel ideeën en zijn
enthousiast, maar we missen heel veel kennis. Wat voor groen wil je? En hoe betrek
je bewoners?” Studenten Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein
(Leeuwarden) hebben verkenningen uitgevoerd. Ze hielden enquêtes onder
bewoners, onderzochten mogelijkheden en stelden communicatieplannen op. “De
rol van studenten was voor ons heel belangrijk,” vertelt Sebes. “Hun inbreng was
verfrissend, ze brachten nieuwe ideeën in. Studenten kunnen het plan vlot trekken.
Ze zijn onafhankelijk en denken in mogelijkheden. Het werk van de studenten geeft
ons meer grip op het project. We maken nu een draaiboek, over drie jaar hopen we
het pad gerealiseerd te hebben.”

Projectinformatie
Groene Educatie in de Stad
(programmaonderdeel bij het GKCprogramma Groene Kennis voor
Burgers)
Betrokken onderwijsinstellingen
AOC Terra, AOC Friesland, AOC De
Groene Welle, AOC Oost, Wageningen
University, Hogeschool Van Hall
Larenstein, Stoas Hogeschool
Overige partners
Noorderpoortcollege,
Hanzehogeschool, Stenden
Hogeschool, Gemeente
Groningen, Provincie Drenthe,
IVN Consulentschap Groningen,
Landschapsbeheer Drenthe,
Landschapsbeheer Groningen,
Stichting Ommelanden, Stichting
[H]eerlijk Groningen,
Woningcorporaties Domesta en
Lefier, Gemeente Emmen, Provincie
Groningen
Projectperiode
2011-2014
Mede mogelijk gemaakt door
Subsidie Regeling Kennisverspreiding
en innovatie groen onderwijs (Kigo)
2011 (Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie)
Contact
Frans Traa
T 06-53428053
E ftraa@home.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten >
Groene Kennis voor Burgers > Groene
educatie in de stad
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Groene Kennis voor Burgers

De rol van studenten is
voor ons heel belangrijk

