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Doelstelling

In de regio Gelderse vallei en Eemland (tussen Arnhem/Nijmegen met Ede/Wageningen als
kern en Amersfoort) bestond behoefte aan het ontwikkelen van een Kenniswerkplaats. Een
kenniswerkplaats is een leer-, onderzoek- en werkgemeenschap die gericht is op het
vernieuwen van de regionale werk- en leefomgeving. Studenten, docenten, onderzoekers,
lectoren en professoren van de groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen
met niet-groene kennisinstellingen en betrokkenen zoals ondernemers, overheden, experts,
gebruikers en burgers en vinden innovatieve oplossingen voor plattelands- en (sub)urbane
vraagstukken. Belangrijke geïdentificeerde thema’s in de regio zijn voeding, gezondheid, dier,
natuur en internationaal.
Doel van het project is het verkennen van de mogelijkheden voor een Kenniswerkplaats
Gelderse Vallei en Eemland.

Werkwijze

In januari 2010 is de verkenning gestart in een projectteam bestaand uit
vertegenwoordigersvan Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), de Eemlandhoeve,
en Aeres groep. Er is gekozen voor een projectgroep van drie personen omdat beiden
projectgroepleden goed bekend zijn in de regio; dus de regionale problematiek kennen, de
regionale partijen kennen en in de voorbereiding snel kunnen schakelen. De projectgroep
heeft vanaf haar eerste bijeenkomst gefocust op een samenwerking in de Kenniswerkplaats
van partijen die in de regio toonaangevend zijn voor de opgaven van de regio Gelderse vallei
en Eemland.
Penvoerder van het project is Aeres Groep.

Resultaat

Op 17 mei 2010 is de intentieverklaring om te komen tot een Kenniswerkplaats Gelderse
vallei en Eemland getekend in Ede in huis Zonneoord. In totaal hebben zeven partijen de
intentieverklaring ondertekend, te weten:
• Onderwijs: de Aeres groep en de GKC;
• Ondernemers: Rabobank en Eemlandhoeve, Food Valley;
• Omgeving: SVGV;
• Overheden: LNV, directie regionale Zaken.
Inmiddels is de Werkplaats Gelderse Vallei en Eemland gerealiseerd. Zie voor meer
informatie http://www.kenniswerkplaats.eu/gelderse-vallei-en-eemland.
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