De lectorenkring Urban Food & Green staat open voor alle
lectoraten uit het grijze en groen onderwijs die zich intensief

TOEGEVOEGDE WAARDE
1. Versterking van stedelijke vitaliteit

bezighouden met het tot waarde brengen van de betekenis
van landbouw en voedsel voor stedelijke vitaliteit.

2. Oplevering van grensverleggende bedrijfsconcepten

CONTACTGEGEVENS

3. Inhoud geven aan cross-overs tussen topsectoren

CAH Vilentum, Heliumweg 61, 1362 JA Almere
 Gaston Remmers, T: 06-41374102
 Dinand Ekkel, T: 06-22824272

4. Verbinding met internationale vraagstukken
op het gebied van Urban Food en Green

HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ’s Hertogenbosch
 Marjo Baeten,T: 06-13679436

5. Versterking van direct inzetbare en relevante
competenties van studenten voor bedrijfsleven en samenleving

Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
 Inge Oskam, T: 06-20616089
Hogeschool Inholland, Domein Agriculture,
1. Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam en
2. Rotterdamseweg 141, 2628 AL Delft.
 Olaf van Kooten, T: 06-53966415
 Woody Maijers, T: 06-53330367
 Gerry Kouwenhoven, T: 06-2184110
Van Hall Larenstein, Forumgebouw, gebouwnr. 102, vijfde verdieping,
Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
 Rik Eweg, T: 06-41149508

6. Valorisatie van technologische kennis in
bedrijfskundige en sociale context, en vice
versa

Hogescholen werken samen
aan praktijkgericht onderzoek

AANDACHTSGEBIEDEN

CAH Vilentum, Hogeschool Inholland, Van Hall Larenstein, Hogeschool van

1. Kennisontwikkeling

Amsterdam en HAS Hogeschool vormen de lectorenkring Urban Food &

2. Onderwijsontwikkeling
3. Faciliteren van een
uitwisselingspool van
studenten en docenten
4. Bewustwording over de
veranderende rol van
landbouw en voeding in
de 21ste eeuw
5. Kwaliteitsborging en
financiering

Green. Lectoren die expliciet of zijdelings, en in ieder geval gepassioneerd,
zich richten op het tot waarde brengen van landbouw en voedsel voor
stedelijke vitaliteit.
1.Kennisontwikkeling
a.
gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksagenda
b.
gezamenlijk praktijkgerichte onderzoeksproject(en)
2. Onderwijsontwikkeling
a.
minoren en afstudeerrichtingen
b.
master Urban Food & Green
c.
onderwijs innovatie projecten
3. Faciliteren van uitwisselingspool
a.
makelaar verbindt studenten, docenten en lectoren met onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en de omgeving
b.
uitwisseling van expertise en scholingsmogelijkheden voor kenniskringleden
4. Bewustwording over de veranderende rol van landbouw en voeding in de 21ste eeuw
a.
events
b.
communicatie materialen

LECTORENKRING

Missie lectorenkring Urban Food & Green
“Het creëren van synergie tussen de deelnemende lectoraten door

CAH Vilentum
 Gaston Remmers, lector Eco-ffectief
Ondernemen in een Stedelijke
Omgeving (vz)
 Dinand Ekkel, lector Natuurlijk en
Gezond Samenleven
HAS Hogeschool
 Marjo Baeten, kenniskring lectoraat
Duurzame Wereldvoedselvoorziening
Hogeschool van Amsterdam
 Inge Oskam, lector Technisch
Innoveren en Ondernemen
Hogeschool Inholland
 Olaf van Kooten, lector Duurzame
Verbinding in de Greenport
 Woody Maijers, lector Integrale
Voedsel- en Productieketens
Van Hall Larenstein
 Rik Eweg, lector Metropolitane
Landbouw

middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijs, gericht op
maatschappelijke impact op het domein van Urban Food & Green”

Stadslandbouw en stedelijk voedsel zijn momenteel hot’. Burgers en ondernemers zijn actief met dit onderwerp aan de slag. Urban, Food & Green zijn
thema’s die van betekenis (kunnen) zijn voor heel uiteenlopende sectoren en
uitdagingen. Tegelijk is er nog heel veel onontgonnen terrein; elke dag rijzen er
nieuwe vragen rondom ketenontwikkeling, innovatieve bedrijvigheid, crosssectorale samenwerking, de kwaliteit van stadsgroenten, de ruimtelijke inpassing, de rol van burgers en overheden, de keuze en wisselwerking tussen
high-tech en low-tech stadslandbouw, enzovoorts.
In de zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stad en platteland zijn dit geen
losse vragen. De stad (lees: de burger, de stedelijke urgenties) is meer dan
vroeger leidend. De bewustwording over de impact van deze paradigmashift
roept veel vragen en onzekerheden op.
Naar de antwoorden op deze vragen wordt gezocht door vele professionals in
Nederland. De in de lectorenkring Urban Food & Green betrokken lectoraten
hebben gezamenlijk voldoende power om werkelijk verschil te maken, en zowel
het debat als de praktijk naar een nieuw niveau te tillen. Een niveau dat past bij
de noodzaak voor een duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw.
Gezamenlijk bouwen de lectoraten aan een body of knowledge en leiden
professionals die de uitdagingen van de toekomst aankunnen.
Op de gespreksagenda staan innovatie en de realisatie van landbouw en
voeding voor stedelijke vitaliteit, de wederzijdse bevruchting van groen en grijs
onderwijs en de mogelijke financieringsbronnen om onderzoek en onderwijs
praktijkgericht met ondernemers, overheid en burgers te verbinden.

5. Kwaliteitsborging en financiering
a.
doelgerichte Intervisie / peer review
b.
werving van financiering

