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Doelstelling

Natuur is van iedereen. Maar burgers en natuurbeheerders praten niet vanzelf dezelfde taal.
Stadsbewoners ervaren de natuur en het landschap anders dan de beheerders. Ze doen dat
voor een belangrijk deel vanuit hun eigen woonomgeving. De initiatiefnemers van het project
willen met hulp van studenten een brug slaan tussen groenbeheerders en burgers. Daarnaast
is het belangrijk dat studenten leren de samenhang tussen groen en de omgeving te zien.
Het gaat om aanvoelen en inlevingsvermogen.
Energizing natuurparticipatie gaat over het inbrengen van groene kennis in en om de stad.
Studenten leren wat burgers belangrijk vinden, burgers leren hoe hun belangen kunnen
bijdragen aan het grotere belang van een natuurlijke omgeving die toegankelijk is voor
iedereen.
Het project heeft drie doelen:
• Bij elkaar brengen van lokale partijen die betrokken zijn bij beheer en inrichting van het
groen en bewoners zodat ze samen in staat zijn plannen te maken en uit te voeren voor de
groene leefomgeving.
• Studenten leren tijdens hun opleiding competenties aan op het punt van mediation en
communicatie tussen verschillende overheden en belangengroepen.
• Bewoners krijgen kennis en ideeën over het belang van het groen in de directe stedelijke
omgeving. Bewustwording leidt tot grotere waardering en meer en beter gebruik van de
groene omgeving. Een goede relatie tussen burgers en terreinbeheerders en gemeenten
levert de energie die daarvoor nodig is.

Werkwijze

In dit project werkten Van Hall Larenstein (Velp) en, Helicon Opleidingen (mbo Apeldoorn)
samen in diverse projecten.
• Studenten van Van Hall Larenstein betrekken in een project bewoners van de Utrechtse
wijk Overvecht bij het Gagelbos
• Mbo-leerlingen van Helicon Opleidingen geven een natuurles aan kinderen van de
basisschool met hulp van leskisten
• Mbo-leerlingen gaan op pad met bejaarden voor een natuuractiviteit
• Mbo-leerlingen interviewen bedrijven over duurzaamheid in het kader van de
Millenniumdoelen
• Tijdens het 50 jarig bestaan van Helicon Opleidingen in Apeldoorn is er een tentoonstelling
Energizing Natuurparticipatie georganiseerd op Helicon bij 50 jarig bestaan Mbo-leerlingen
gaven een rondleiding voor buren en burgers
• Er is een workshop Energizing Natuurparticipatie gehouden voor Helicon docenten
(Studenten van Hall Larenstein werkten met bewoners van Renkum aan plannen voor
herinrichting van het Renkums Beekdal en inrichting van het kenniscentrum 'de Beken'.
• In opdracht van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap evalueerden studenten van
Hogeschool Van Hall Larenstein het beheer van het landgoed 'Huys Te Warmont'. Daarvoor
organiseerden ze een themadag waarvoor ze burgers uitnodigden hun mening te geven
over het landgoed.
• Drie studenten Bos en Natuurbeheer (Major Bosbouw/Urban Forestry) organiseerden een
Slikkenspreekuur in Oostvoorne. Ze wilden zo te weten komen wat de belangen van de
recreant is.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in nieuw lesmateriaal, publicaties en workshops.
• Vier afstudeerprojecten hebben input geleverd voor de ontwikkeling van ideeën rond
Energizing natuurparticipatie
• Verdieping en uitwerking van nieuw onderwijsmateriaal gekoppeld aan cases met
Landschap Overijssel bij landschapsbeheer in Enschede, aan het Balijbos in Zoetermeer en
in Montferland bij Natuurmonumenten
• Presentatie van producten tijdens het Symposium Groen en Participatie op kennislandgoed
Larenstein
• Workshop Energizing natuurparticipatie tijdens een studiedag van Helicon voor docenten
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