Verkenning Veenkoloniën
Geldstroom

Box5 / GKC Bureau

Programma

Verkenning Veenkoloniën

Titel

Verkenning Veenkoloniën

Code

GKC/KC09-04

Looptijd

Van 1 januari 2009 tot 31 december
2009

Contactpersoon

Jan van der Valk

Penvoerder

Van Hall Larenstein

Subsidiebedrag

€50.000,00

Budget totaal

€50.000,00

Activiteit

Kennis & Innovatie / Regionale
transitie

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

Verkenning Veenkoloniën

Doelstelling

Het gebied de Veenkoloniën in Drenthe is volop in beweging. Groene en niet-groene
onderwijsinstellingen kunnen in deze regio een belangrijke rol gaan spelen bij de begeleiding
van dit transitieproces. De Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën heeft op basis van de
kwaliteiten van de Veenkoloniën, in combinatie met gesignaleerde trends en ontwikkelingen,
kansen voor het gebied benoemd. Op basis hiervan zal worden verkend in hoeverre een
kenniswerkplaats voor Veenkoloniën gerealiseerd kan worden.
Het uiteindelijke doel is om in de Veenkoloniën, samen met de 5 O's (ondernemers, overheid,
onderwijs, onderzoek en omgeving) innovatieve kennisprojecten te realiseren, die gestoeld
zijn op regionale thema's.

Werkwijze

In de afgelopen periode is met de deelnemende partijen verkend wie wil bijdragen aan
verdere ontwikkeling van de Werkplaats Veenkoloniën. Die verkenningen hebben geleid tot
het opstellen van een Intentieverklaring tussen de partijen die hebben aangegeven mee te
willen doen. Na ondertekening van de Intentieverklaring is de uitvoeringsfase gestart om te
komen tot de invulling van een concreet programma en werkwijze. De Stuurgroep van de
Agenda voor de Veenkoloniën heeft opdracht gegeven tot het realiseren van een Business
Plan voor de Werkplaats Veenkoloniën, waarmee kennis wordt ontwikkeld en overgedragen
teneinde de kansen voor de regio te verzilveren. De regio werd hiermee verbonden aan het
Programma Regionale Transitie.
Penvoerder van het project is hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken partijen zijn
Wageningen UR, AOC Terra, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Hogeschool
Stenden

Resultaat

Sinds enkele jaren werken kennisinstellingen en de regio aan een kenniswerkplaats
Veenkoloniën. De kenniswerkplaats Veenkoloniën heeft een inhoudelijke focus op landbouw
in nauwe samenhang met de thema’s water en energie en met begrippen als Biobased Valley
en Biobased Society als referenties. In december 2008 is de samenwerking vastgelegd in
een regiocontract 2009 - 2012.
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