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Doelstelling

Nederland raakt steeds meer verstedelijkt. Rond elk stad bestaat een invloedsfeer van
ongeveer 10 kilomeer, daardoor bvindt ons land zich grotendeels onder de stedelijke
invloedssfeer: Dit betekent dat de rol van de stad steeds groter wordt. Dit kan een bedreiging
zijn als groen door steden louter bekeken wordt als ontwikkelruimte voor verdere
verstedelijking. Het kan ook een kans zijn: mensen in de stad hebben grote behoefte aan
groen en de betekenis van natuur en landschap voor de stad neemt dan ook toe. Er ontstaat
daarmee behoefte aan nieuwe beheers- en inrichtingsstrategieën, waarbij de waarde van
groen voor de mens benadrukt wordt.
De kennis over de betekenis van groen, natuur en landschap voor de stad is relatief nieuw.
Het is nog niet uitgekristalliseerd wat de relevantie voor bijvoorbeeld het mbo-onderwijs is.
Via workshops voor docenten uit mbo en hbo willen de initiatiefnemers van het project
kennis over de waarde van groen voor de stad voor docenten uit het mbo en hun leerlingen
toegankelijk en praktisch hanteerbaar te maken. Uitwisseling tussen praktijk, onderwijs en
onderzoek staat centraal. Amersfoort staat model voor de middelgrote gemeente in
Nederland. Aan de orde kwamen onderwerpen als stedelijke ecologie, de betekenis van
groen voor de vastgoedwaarde van gebouwen, de betekenis van groen voor de ruimtelijke
kwaliteit in de stad en recreatiemogelijkheden rond de stad.
Doel van het project was het ontsluiten, samenvatten en verspreiden van kennis rondom
groen in de stad en de wijze waarop de stedelijke omgeving groener gemaakt kan worden.
Participatie is een belangrijk onderdeel van het vergroenen van steden. In het project is deze
kennis vastgelegd in boeken (o.a. Bewoners maken het groen) en rapporten (o.a. over de
werkbankmethode) en verspreid via workshops en congressen.

Werkwijze

Door Van Hall Larenstein, de gemeente Amersfoort en enkele lokale groene organisaties
zoals Het Groene Spoor en Eemstadlab is een kennisnetwerk ontwikkeld. Dit kennisnetwerk
bracht kennis in, maar formuleerde ook vragen voor studenten. Studenten en docenten
werkten aan deze vragen via het ingenieursbureaumodel. Dit houdt in dat een
studentenbureau een (deel)vraag beantwoordt en dat een volgend bureau met dit materiaal
verder werkt. Er is een reeks studentonderzoeken gedaan.
• Verschillende groepen studenten van de minor Vastgoed en Grondtransactie van VHL
hebben in 2009 onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van groen in de stad op de prijzen
van huizen in Amersfoort. Ze hebben ook gekeken naar hoeveel geld daarvan door de
gemeente afgeroomd kan worden via de ontroerend zaak belasting.
• Een groep studenten van de Academic Training Consultancy van de Wageningen
Universiteit een onderzoek gedaan naar de werkbankmethode. Dit is een methode waarin
bewoners een belangrijke rol krijgen in het ontwerp van de (groene) woonomgeving. Deze
studie levert achtergrondmateriaal voor een van de hoofdstukken in Bewoners maken het
groen.
• In 2010 - 2011 richtten studenten zich meer op het participatieve aspect zoals in het project
De Isselt: een industrieterrein waarvan de kwaliteit terugloopt. Stichting Eemland-Lab maakt
zich sterk voor de leefomgeving in Amersfoort en heeft Van Hall Larenstein gevraagd te
onderzoeken wat de wensen van de gebruikers van het industrieterrein zijn ten aanzien van
groen en gebruik van groen.
• Het tweede project van 2010-2011 is gedaan voor Stichting Het Groene Spoor. Dat is een
bewonersorganisatie uit Amersfoort die streeft naar een groene inrichting van de Spoorzone
tussen het Eemplein (stadshart) en de Bokkeduinen (rand van Amersfoort).

Resultaat

Gedurende het project zijn regelmatig workshops georganiseerd, waaraan studenten,
docenten, onderzoekers, ambtenaren, deskundigen en bewoners deelnamen.
• Het boek 'Bewoners maken het groen', waarin beschreven staat hoe de genoemde partijen
kunnen samenwerken bij het realiseren van groenprojecten. Het boek is geschikt als
leerboek op scholen, maar ook zeer bruikbaar in de praktijk.
• Het boek 'De groene school' de bijdrage van hogeschool Van Hall Larenstein aan de groene
praktijk in de Gelderse Vallei en Amersfoort over de rol van scholen in het creëren van een
kennisnetwerk rondom groenprojecten
• Praktijkcasussen waarin studenten in een rijke leeromgeving samen met beleidsmakers,
onderzoekers en bewoners gewerkt hebben aan groenprojecten.
Het project heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het GKC programma Natuur en
Landschap doordat het heeft laten zien dat het voor het realiseren van groenprojecten
noodzakelijk is ecologie te verbinden met economie en sociologie.
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