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Doelstelling

De regionale ontwikkeling van de Gelderse Vallei en het Nationaal landschap ArkemheenEemland is volop gaande. Verschillende belangen moeten bij elkaar worden gebracht,
waaronder natuur, agrarische productie, recreatie, maar ook woningbouw, infrastructuur,
waterbeheer en industrie. Om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten, is het belangrijk
dat de verschillende partijen gezamenlijk optrekken bij het zoeken naar oplossingen.
Het doel van het project is om netwerk met een concreet samenwerkingsverband op te
waarin een de regionale Kenniswerkplaats Eemvalley wordt opgezet die past in het landelijke
dekkingsplan. Dit samenwerkingsverband is een netwerk waar vraag naar en aanbod van
kennis en leren elkaar vinden en Onderwijs, Onderzoek, Overheid, Ondernemers en
Omgeving elkaar ontmoeten en samenwerken bij het oppakken van gebiedsontwikkeling.
Subdoelen:
• Meerjarige samenwerking tussen de Regio Gelderse Vallei/Eemland en (groene en grijze)
kennis- en onderzoeksinstellingen geformaliseerd in een Regiocontract;
• Meerjarige Kennisagenda Gelderse Vallei/Eemland op basis regionale innovatiebehoefte;
• Het tot stand brengen van attractief, efficiënt en effectief onderwijs. Vraaggestuurd
regioleren dat onderwijskundig en logistiek verankerd is binnen de scholen en in de regio.
Deze vormgeving van het onderwijs bevordert de motivatie van de leerlingen en studenten
en ook van de overige betrokkenen;
• Werkplaats ‘Gelderse Vallei/Eemland waarin de vijf O’s (onderwijs, onderzoek, overheid,
ondernemers, omgeving) samenwerken aan duurzame gebiedsinnovaties.

Werkwijze

Voorafgaande aan het project Kenniswerkplaats EemValley is de Verkenning uitgevoerd
waarin een consortium van kennisinstellingen is geformeerd en onderzocht of de partijen
verenigd in de SVGV zich willen verbinden met een Regionaal Kennisraamwerk. Het
projectvoorstel Kenniswerkplaats EemValley is een vervolg op deze Verkenningsfase. Als
eerste zullen de Regionale Kennisagenda en het businessplan Werkplaats ontwikkeld
worden. Daarna wordt de Kenniswerkplaats EemValley geformaliseerd en zal hij gaan
draaien met concrete projecten. Uitgangspunt is een businessplan voor een feitelijk
draaiende Kenniswerkplaats die jaarlijks tenminste 30 kennisvragen bemiddelt. De
ervaringen met de Kenniswerkplaats zullen worden vertaald in het onderwijsmodel, het
curriculum en het lesprogramma van Groenhorst College Barneveld en Nijkerk, Stoas
Hogeschool en CAH. Veel aandacht zal daarbij worden besteed aan de goede verankering
van de initiatieven binnen de instellingen en tussen de deelnemende partijen.
Penvoerder van het project is Groenhorst College Barneveld. Binnen het
samenwerkingsverband zijn dat:
• Kennisinstellingen: Groenhorst College MBO, Barneveld Groenhorst College VMBO, Nijkerk
Stoas Hogeschool, Dronten Van Hall Larenstein, Wageningen CAH Dronten;
• Externe instellingen: St. Vernieuwing Gelderse Vallei en Eemland namens gemeenten,
waterschappen, landbouw, natuur en landschap, milieuorganisaties, leefbaarheid, recreatie,
particulier grondbezit, KvK’s en adviseurs van VROM, LNV, Kadaster, DLG en provincies
Gelderland en Utrecht. ISS Landscaping services Eemlandhoeve Bunschoten.
Deelnemers aan het project buiten het samenwerkingsverband, zijn:
• Kennisinstellingen: CHE Ede, Wageningen UR (verbonden via hun eigen projecten),
Meerwaarde College voor VMBO, Barneveld;
• Externe instellingen: Noaber Foundation, Rabobank, Friesland Campina Amersfoort.

Resultaat

Het project Regionale werkplaats Eemvalley betekende de start van de Kenniswerkplaats in
de Gelderse Vallei en Eemland.
Belangrijke veranderingen in overheidsbeleid, provinciaal beleid en de vorming van de WGR
Regio Food Valley zijn merkbaar in de regio Gelderse Vallei en Eemland en hebben ook hun
weerslag gehad op het project. De regio heeft als ambities het realiseren van een goede
leefomgeving en het aantrekken en ondersteunen van innovatieve bedrijvigheid.
Leefbaarheidsvraagstukken spelen zich af rond de thema's wonen, werken en natuur.
Daarnaast is er de ambitie zich te ontwikkelen tot Regio Food Valley en een top-5 regio in
Europa op het gebied van gezonde en duurzame voeding te worden.
De Kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland is in 2012 uitgebreid met de gebieden
Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. In 2010 en 2011 was de Kenniswerkplaats
alleen actief in de Gelderse Vallei en Eemland. Het werkgebied is in 2012 uitgebreid met
Utrecht Oost (Utrechtse Heuvelrug) en het Kromme Rijngebied, omdat de drie
programmabureaus in deze gebieden zijn samengevoegd. Deze richten zich gezamenlijk op
de gebiedsontwikkeling van het oostelijk deel van de provincie Utrecht en de Gelderse Vallei,
namelijk de programmabureaus Kromme Rijnstreek, Heel de Heuvelrug en SVGV. De
Kenniswerkplaats groeit mee met de gebiedsorganisatie.
Kennisagenda: De ontwikkeling van de Kenniswerkplaats bevindt zich in de fase van het
verder vernieuwen van de regionale kennisagenda, passend bij het nieuwe gebiedsplan van
de uitgebreide Kenniswerkplaats: Utrecht Oost, Gelderse Vallei en Eemland. De
kennisagenda wordt geordend rond de thema’s:
• Natuur en water;
• Agro&food / landbouw en milieu;
• Ondernemerschap;
• Energie en Klimaat
• Cultuur
Projecten: In de projectperiode zijn in negen projecten bijna 20.000 studenturen gerealiseerd
en meer dan 700 docenturen. Nieuwe projecten worden uitgevoerd of zijn in voorbereiding.
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