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Peat Valley, the Golden Triangle
In het project Peat Valley, the Golden Trangle (looptijd 2012 tot
2014) werken partners samen uit Engeland, Nederland, Polen,
Zweden, Finland en Litouwen. Doel van het project is om door
samenwerking de ontwikkeling en innovatie van vergelijkbare
veenregio’s in Noord-Europese landen te stimuleren. Er worden
bijeenkomsten georganiseerd voor docenten, leerlingen en
belanghebbenden uit de regio om een sterk kennisnetwerk op te
bouwen in een zogenoemde 'Golden Triangle'.
Het project, een initiatief van het GKC-programma Internationalisering (GKC-PIN) en het GKCprogramma Regionale Transitie, is mogelijk gemaakt met hulp van een Leonardo da Vinci subsidie.

Doel van het project is kennis en
ervaringen in de zeven gelijksoortige
veengebieden te delen door van en met
elkaar te leren en met alle betrokken te
werken innovatie en economische
versterking van die regio's. De
gemeenschappelijke deler in het project is
de Bio Based Agribusiness
Dit project is uitgevoerd binnen het GKCprogamma Internationalisering (GKC-PIN)

Publicaties
Aanpak

Partners

Voortgangsrapportage 'String of
Pearls'
Maart 2014
Peat Valley Network towards May
2013 and beyond
Internationalisering in de regio
Internationaliseringsstrategie
Grensoverstijgend leren voor beter
onderwijs en gebiedsontwikkeling
Vooruitzine, 2012
Groene kennisinstellingen bouwen

Onderwijs, onderzoek, omgeving, ondenemers
en overheid in zeven verschillende veenregio's
langs de kusten van de Noordzee en Oostzee
bouwen een kennisnetwerk.
In al deze regio's vindt een transitie plaats.
De lokale samenleving verandert door
demografische ontwikkelingen ( vergrijzing en
leegloop) klimaatverandering, urbanisatie,
recreatieve ontwikkelingen. Die verandering
zijn zo ingrijpend dat een nieuwe aanpak
nodig is om noodzakelijke innovatie in de
regio's op gang te helpen.

Nederlandse partners
AOC Terra,
Wellantcollege
Nordwin College,
Van Hall-Larenstein,
Wageningen University & Research
Center
provincie Groningen met de Agenda
voor de Veenkoloniën.

Europese partners
Bridgwater College

'Community of Learners'

The State School of Higher Professional

elkaar. In deze bijeenkomsten wordt er
kennis gedeeld, wordt er gesproken over de
verschillen en de overeenkomsten die elke
regio kent en wordt er gesproken over de
problematiek van de veengebieden en
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kennisstrategie voor het Noorden
(flyer)
International visitors descend on
Bridgwater College
Matrix subsidiemogelijkheden
Internationalisering

Informatie

Manage Mind Group

Idee is dat belanghebbenden in de regio
samenwerken in een sterk kennisnetwerk, een

De partners in dit komen regelmatig bij

met de regio aan de internationale

(Verenigd Koninkrijk)
Education (Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, PWSZ) in Elbląg
(Polen)
Institute for Technology and Life
Sciences, Żuławski Research Centre in
Elbląg

Informatie
Projectinformatie Leonardo da Vinci
Projectbeschrijving 'Van regiovraag
naar regioleren'
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gezocht naar Europese oplossingen.
Het onderwijs kent in dit project kansen en
mogelijkheden omdat er bij de partners
authentieke leersituaties gecreëerd worden,
hetgeen de studenten voorbereid op hun stap
naar de Europese arbeidsmarkt.
Gedeelten van de opleiding wordt bij de
partners uitgevoerd. Het concept Werkplaats
gaat Internationaal ingezet worden.

(Polen)
Europea Polska
(Polen)
Marijampol.s profesinio rengimo
centras
(Litouwen)
Sasky (Sastamalan
koulutuskuntayhtymä, Huittinen
Business and Vocational College)
(Finland)

Golden Triangle Network

Nadat lokaal een netwerk is opgebouwd,
willen de projectdeelnemers werken aan een
netwerk van 7 'Golden Triangles'. Dit
transnationale netwerk kan werken aan een
strategisch plan gericht op de regio's:
innovatie, versterking van de economie en
aantrekkelijker beroepsonderwijs.
Speerpunten:

publieke en maatschappelijke
organisaties

Een netwerk bouwen met partners uit

ondernemers

de veengebieden in Noord-Europa met
vertegenwoordigers van onderwijs,

Doel van deze samenwerking is versterking
en innovatie van de regio gebaseerd op de
specifieke vragen en omstandigheden in de
regio.

overheid, onderzoek, agri-business en
burgers.
Formuleren van kansen, uitdagingen,
kansen, vragen en innovatie door alle
partners
Ontwikkelen van een strategie met alle
mogelijkheden voor grote projecten
gerelateerd aan biobased economy en
agri-business die tevens bijdragen aan
versterking van het beroepsonderwijs.

Bijeenkomsten

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/peat_valley.aspx[1-4-2015 15:17:54]

06-53388316

Groen Kennisnet Dossiers

Als onderwijsinstellingen zijn we niet
meer dan een speler in de regio.

onderwijs- en onderzoeksinstellingen

06-41745973
Evelien Kist

Meer dossiers vindt u op:

Naturbruksgymnasium
(Zweden)

De 'Golden Triangle' is een voordurende
samenwerking tussen

Gonneke Leereveld

Natural Resources (Biologiska

Ösby, Västmanlands

Om de banden tussen onderwijs, onderzoek
en omgeving opnieuw te versterken is het
nodig samen te werken in een 'Communiy of
Learners', in een 'Golden Triangle'.

opnemen met:

Upper Secondary Schools of Use of
Yrkeshögskolan BYS), Västra Götaland
(Zweden)

Golden Triangle

Voor meer informatie over het project 'Peat
Valley, the Golden Triangle' kunt u contact

Voortgang
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De kickoff van het project vond in november
2012 plaats in Emmen. 25 personen uit zes

Voorjaar 2014 nadert het project de
oplevering en afronding. In februari 2014

landen woonde de tweedaagse bijeenkomst
bij. Tijdens deze bijeenkomst werd een
stuurgroep ingesteld.

besteedde 'Leonardo da Vinci' in een

In juni 2013 vond een tweede bijeenkomst
plaats in op het Bridgewater College in het

In juni 2014, tijdens een werkconferentie in
Polen, zullen de resultaten van het project

Verenigd Koninkrijk. Naast het uitwisselen van
ervaringen over de 'Golden Triangle' brachten
de deelnemers een bezoek aan het 'Avalon

'Peat Valley' worden gepresenteerd. Het
opleverdocument 'String of Pearls' is te
downloaden via deze link. Tijdens die

Marshes Landscape Partnership' dat als doel
heeft biodiversiteit en cultuurhistorisch
bewustzijn te vergroten.

bijeenkomst bestuurders ook aanwezig zijn
om de eerste stappen te zetten voor een
vervolgproject.

Van 1 - 4 oktober vindt een volgend
bijeenkomst plaats in Litouwen. En in 2014
komen de projectpartners bijeen in Polen.

Meer informatie
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