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Groene hogeschool in de ‘Growing Green City’

De Floriade-ambities

								 van CAH
Al sinds 2012 zijn er berichten
dat CAH Vilentum Almere zich
wil vestigen op het toekomstige
terrein van de Floriade 2022.
Maar hoe concreet zijn die
plannen inmiddels? Directeur
Wil Bekkering geeft toelichting.

Wil Bekkering, directeur CAH Vilentum Almere en directielid CAH
Vilentum Hogeschool
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Op het moment van het interview is Bekkering
nog druk bezig om haar nieuwe kamer op de
vestiging van CAH Vilentum in Almere in te
richten. Ze heeft haar kantoor verhuisd van
Dronten naar ‘haar eigen’ vestiging in Almere
om zich nog beter te kunnen richten op haar rol
als locatiedirecteur. Op de huidige vestiging op
het Stadhuisplein 40 in hartje centrum heeft de
CAH meer ruimte gehuurd om de komende jaren
te kunnen doorgroeien. Maar hoe staat dat in
verhouding tot de berichten dat CAH Vilentum
Almere zich wil vestigen op het toekomstige
Floriadeterrein? Die ambitie is er volgens
Bekkering nog steeds.
Ze legt uit hoe het idee voor een vestiging op het
Floriadeterrein is ontstaan: “Onze verbinding
met de Floriade is vanaf het begin heel logisch
geweest. We waren natuurlijk al in Almere
voordat er sprake was van de Floriade, maar toen
dat eenmaal speelde, viel alles zo mooi samen.
We hebben ook bij het verwerven van de Floriade
een bijdrage geleverd door aan het bidbook mee
te schrijven. Vooral onze lectoren hebben zich
daar flink voor ingespannen. Ik was heel blij met
het nieuws dat de Floriade hier kwam. Want
waar je eerst in een stad als Almere toch wel hier
en daar moet uitleggen wat het nut en de
noodzaak van een groene hogeschool is, was het
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Vilentum Almere
toen opeens heel helder: Er komt hier een
wereldtuinbouwtentoonstelling en voedsel is daar
een onderdeel van. De gemeente heeft mij in het
allereerste begin al een keer gevraagd: Zou je op
die locatie wat willen?’ Ik denk dat ik toen vrij
naïef zei:’Ja, dat lijkt me geweldig!’ Maar de
vervolgvraag was natuurlijk: “Willen jullie daar
dan ook in investeren?”
Dat lag wat moeilijker volgens Bekkering, want
zo’n investering moet wel te verantwoorden zijn:
“De gemeente begrijpt dat we werken met
gangbare budgetten voor huisvesting en dat je op
de Floriade geen doorsnee gebouw gaat neerzetten.” Een definitieve beslissing over de omvang
van de nieuwbouw op, of dicht bij het Floriadeterrein is daarom nog niet genomen. Maar dat
hoeft ook niet volgens Bekkering: “We hebben
nog even de tijd, want de gemeente gaat pas over
een jaar of vijf serieus aan het bouwen. En in de
tussentijd moeten wij natuurlijk ook door. Het
plan is nu om de komende jaren dit gebouw te
blijven gebruiken als onze locatie en te bekijken
hoe de school zich hier verder ontwikkelt. We
hebben wel aan de gemeente toegezegd dat we in
ieder geval een minimumvariant van vestiging op
de Floriade willen realiseren. Dan moet je
denken aan praktijkvoorzieningen.”

Kenniscampus
De beslissing over een eventuele vestiging op het
Floriadeterrein hangt voor een belangrijk deel af
van de ambities van andere partijen in, maar ook
buiten Almere. Bekkering: “Als we iets op het
Floriadeterrein gaan doen, dan moet het een
kenniscampus worden met veel interactie tussen
onze hogeschool, het bedrijfsleven en andere
instituties in en buiten de stad. Zodat je een
omgeving krijgt waar kennis is, waar kennis
groeit en kennis gedeeld wordt. Dat veronderstelt

meer participanten in zo’n complex en daar zijn
we volop naar aan het zoeken. Niet alleen in
Nederland, maar ook met internationale partners
willen we zo’n avontuur verder gaan vormgeven.”
Al naar gelang hoe succesvol het plan voor de
kenniscampus is, kan de kleinschalige aanwezigheid op de Floriade groter worden. Dit staat in
het Samenwerkingsprogramma ‘Growing Green
Cities Almere’ dat de Aeres Groep samen met
Wageningen Universiteit en de gemeente Almere
heeft uitgewerkt. Bekkering: “In dat plan hebben
we een hele uitgesproken droom neergelegd.
Maar we vragen alle betrokkenen wel om ons de
tijd te geven om het op een verantwoorde manier
te doen. Zoals mijn collegevoorzitter een keer zei:
‘Als we nu gouden bergen beloven en we moeten
daarop terugkomen, dan is dat veel vervelender
dan wanneer je zegt wij hebben ambities, we
beginnen met wat we nu kunnen overzien en we
kijken of dat plantje verder kan doorgroeien.’”

Paviljoen
Naast de gemeente Almere wil ook de provincie
Flevoland graag dat de groene hogeschool zich
vestigt op het Floriadeterrein. Toen de provincie
het initiatief nam tot de bouw van een paviljoen
om de Innovatiewerkplaats Floriade Flevoland
te huisvesten, heeft de Aeres Groep zich als
eerste partner hierbij aangesloten. Bekkering:
“De provincie wil een gebouw neerzetten met
een ‘wow-factor’ waar bedrijven kunnen
samenwerken met partijen die kennis bezitten,
of kunnen ontwikkelen ten behoeve van die
bedrijven. Daarbij gaat het om kennis voor een
groene en vitale stad. Wij denken actief mee
over een programma van eisen en over wat wij
daar zouden kunnen doen. Want er moet
reuring komen in dat gebouw, mensen moeten
elkaar ontmoeten, er moeten wilde ideeën

‘Onze
verbinding met
de Floriade is
vanaf het
begin heel
logisch geweest’
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kopstudies: Urban Dynamics en we beginnen dit
jaar met Aquatische ecologie. Na volgend jaar
halen we hier ook een opleiding naartoe die we al
in Dronten hebben, namelijk European Food
Business, een vierjarige Engelstalige opleiding.
Met dat pakket zit je dus met stad, leefomgeving,
voeding, gezondheid en natuur precies op de
snijvlakken van waar de Floriade over moet gaan.
Mooier kan ik het niet verzinnen.”
Met de extra opleidingen wil CAH Vilentum
ook bereiken dat er meer studenten naar Almere
komen. Bekkering: “We hebben nu ongeveer
470 studenten en het doel is dat we er over een
paar jaar zo’n 700 hebben. We hebben vooral
instroom in Toegepaste biologie. Dat vind ik
prachtig, maar we moeten dat wel gaan reguleren, want we kunnen geen biologieschool
worden. We zijn een bredere hogeschool. Dus de
aandacht zal de komende jaren vooral uitgaan
naar het stevig positioneren van Groene
bedrijfskunde, Geo media & design en de
internationale opleidingen.”

Een maquette van het toekomstige Floriadeterrein
Internationaal
ontstaan en die moeten worden uitgevoerd.”
Onderdeel van de intentieovereenkomst met de
Provincie Flevoland is dat wordt verkend of de
Aeres Groep het paviljoen tijdens of na de
Floriade in eigendom zou kunnen krijgen.
Bekkering: “Dan kan het een eerste element zijn
in een cluster van gebouwen waar wij onze
hogeschoolactiviteiten in kunnen onderbrengen.
Dat is ook van de provincie een mooie aanmoediging. Ik vind het heel bijzonder hoe je op deze
manier als hogeschool door je omgeving wordt
uitgedaagd, ondersteund en meegenomen.”

Opleidingen
Hoe groot de aanwezigheid van CAH Vilentum
op het Floriadeterrein zal worden, hangt ook af
van hoe de school zelf zich gaat ontwikkelen de
komende jaren. Daarom wordt er volgens
Bekkering ingezet op nieuwe opleidingen: “We
hebben nu als opleidingen: Toegepaste biologie;
Biologie, Voeding en gezondheid; Groene
bedrijfskunde; en we starten dit najaar met Geo
media & design. Die laatste studie gaat over
gebiedsontwikkeling, waarbij je geodata probeert
om te werken tot relevante sturingsinformatie.
Daarnaast hebben we nog een paar internationale
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Bekkering hecht veel belang aan internationale
samenwerking. Dat heeft er zelfs toe geleid dat
zij afgelopen januari de Bonifatiusspeld heeft
gekregen, de hoogste onderscheiding van de
stad Almere. De speld wordt uitgereikt aan een
persoon of een organisatie die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de lokale samenleving.
Bekkering kreeg de speld voor haar rol in het
versterken van het internationale profiel van de
gemeente als ‘Growing Green City’. Zij legt uit
hoe dat ging: “De gemeente wilde graag met een
aantal belangrijke steden in de wereld een
stedenband aangaan in het kader van de
Floriade. Bijvoorbeeld Milaan, waar nu de Expo
2015 wordt gehouden met als thema ‘Voedsel
voor de planeet, energie voor het leven’. Ik had
in Milaan een partnercontact en ik heb daar een
verbinding tot stand gebracht tussen Milaan en
de gemeente Almere. Daarnaast wilde gemeente
contact met een gemeente in Taiwan omdat ze
daar ook een Floriade-achtige tentoonstelling
gaan organiseren in 2018. Ik had daar al een
universitaire partner, dus ik ben mee geweest
met een delegatie van Almere om daar een
verbinding te organiseren. Dat ik de speld kreeg
was een verrassing voor me, maar ik vond het
wel een enorme eer.” ■

