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Landschap Raalte natuurlijk de 21e eeuw in

Doelstelling

Er is binnen de gemeente Raalte behoefte aan samenwerking tussen onderwijs, onderzoek,
praktijk en maatschappij om te komen tot een optimale benutting van de groene ruimtes in de
gemeente. Met name is er aandacht voor de buitengebieden van het dorp Raalte. Ook Raalte
heeft te maken met verstedelijking. Het dorp groeit en breidt uit en groeit zo steeds dichter
naar het land toe. Aan de andere kant wordt juist ervaren dat natuur en landschap een
aantrekkelijke waarde zijn in de buitengebieden van Raalte. Er wordt samen gezocht naar
een oplossing voor deze ‘botsing’ van stad en land.
Doel van het project is dat in de regio Raalte kennis op het gebied van natuur en landschap
beter wordt ontsloten waardoor vmbo- en mbo-leerlingen landschapsinrichtingprojecten uit
kunnen voeren die op een creatieve en ondernemende manier inspringen op de regionale
kennisvragen.
Subdoelen:
• kennisplatform in de regio Raalte waar kennis en kennisvragen over natuur en landschap
worden verzameld. Komt twee keer per jaar samen;
• leerlingen van het MBO hebben tenminste 4 landschapsinrichtingprojecten in de regio
Raalte uitgevoerd op basis van kennisvragen vanuit het kennisplatform;
• betrokken partners hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling en
ontwikkeling van het lesmateriaal en de daadwerkelijke uitvoering van de
landschapsinrichtingsplannen;
• het project is verankerd binnen het normale onderwijscurriculum;
• de opgedane resultaten worden verspreid en actief gedeeld met belangstellenden via Groen
Kennisnet, regionale media en er wordt een projectfilm gemaakt door Landstede Media
leerlingen.

Werkwijze

Er wordt een Kennisplatform ‘Natuur en landschap' opgericht in de regio Raalte met twee
onderwijsinstellingen, een onderzoeksinstelling, Gemeente Raalte en vijf ondernemers. In het
Kennisplatform worden kennis en kennisvragen over natuur en landschap verzameld. Op
basis van deze kennisvragen worden onderwijsmodules met basiskennis over natuur en
landschap voor vmbo en mbo ontwikkeld. Daarna starten leerlingen met het daadwerkelijk
voorbereiden en uiteindelijk uitvoeren van de landschapsinrichtingsplannen. De resultaten
van het project worden ten slotte verwerkt in een promotiefilm.
Penvoerder is Landstede Raalte. Andere partners in het project zijn Carmel College Salland,
Gemeente Raalte, Agrariër Holterman, Landschap Overijssel, Loonbedrijf Volkerink,
Zagerij Volkerink, Landbouwmuseum de Laarman, Stichting Landbouwe en Hotel/Restaurant
Taverne Tivoli.

Resultaat

In de tweede tussenrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
Het project is gestart met het opzetten van het kennisplatform. Dit Kennisplatform ‘Natuur en
landschap’ bestaat uit twee onderwijsinstellingen, een onderzoeksinstelling, Gemeente
Raalte en vijf ondernemers. In dit kennisplatform is veel kennis en ervaring aanwezig over
natuur en landschap.
De landschapsinrichtingsplannen zijn ontwikkeld en in het groeiseizoen 2012 uitgevoerd.
Hierbij zijn oude gewassen verbouwd zoals bijvoorbeeld koolrabi, knollen, rogge, spelt en
zonnebloemen. De ontwikkelde onderwijsmodules zijn uitgevoerd op de grond die
beschikbaar is gesteld door de gemeente Raalte.
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