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Doelstelling

De Regio Zuidwest Twente kent grote regionale transitieopgaven en wil kennisinstellingen
structureel betrekken bij de duurzame gebiedsontwikkeling. Eén van de grote kwaliteiten van
de regio is het aantrekkelijke landelijk gebied rondom en tussen de Twentse steden. Maar dit
gebied verandert van karakter. De traditionele agrarische productiefunctie wordt aangevuld
met zogenaamde consumptiefuncties. Inwoners en bezoekers gebruiken het gebied steeds
meer om te recreëren, te sporten, bij te komen, te wonen of de natuur te beleven. Om de
kansen die deze ontwikkeling biedt aan te grijpen, is een heldere ontwikkelingskoers nodig
die ruimte biedt aan initiatieven van burgers, ondernemers en anderen die met het gebied
verbonden zijn.
Doel van het project is het creëren van de leer-, onderzoeks- en werkomgeving van de
Werkplaats Groene Kennispoort Twente om te komen tot (nieuwe) gedragen kennis over
sociale en economische processen, de relatie tussen stad/land en planvormings- en
ontwerpprocessen.

Werkwijze

In het project wordt ingestoken op drie activiteiten, het ontwikkelen van een kennisagenda en
businessplan Groene Kennispoort Twente, het definiëren en oppakken van (korte en
langlopende) projecten en het opbouwen van de organisatie van de kenniswerkplaats.
Penvoerder is AOC Oost. Andere groene onderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband
zijn Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, CAH Vilentum en Wageningen UR. Externe
partijen in het samenwerkingsverband zijn de provincie Overijssel, de gemeentes Borne,
Wierden, Almelo, Enschede, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Haaksbergen,
Twenterand, Rijssen/Holten, Waterschap Regge/Dinkel, Saxion Hogeschool en Universiteit
van Twente. Externe instellingen buiten het samenwerkingsverband zijn diverse ondernemers
en branchorganisaties VHG en LTO Noord.

Resultaat

In de eindrapportage is te lezen dat de Kenniswerkplaats Groene Kennispoort Twente
volgens plan is gerealiseerd en dat er in het kader van de Kenniswerkplaats al vele projecten
zijn uitgevoerd.
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