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Doelstelling

De vervreemding van de gemiddelde Nederlander (burger), jong en oud, van zijn natuurlijke
omgeving (landbouw en natuur) wordt steeds groter. Toch neemt de waarde die wordt
gehecht aan een gezonde leefomgeving en de zorgen die mensen zich maken over
klimaatveranderingen toe. Het Doepark in Zwolle is opgezet om uiteenlopende doelgroepen
hun eigen omgeving weer te laten ontdekken.
Doel van dit project is een educatieve structuur op te zetten in het Doepark op het gebied van
natuur- en milieueducatie en duurzaamheid voor burgers, recreanten, leerlingen en
studenten. Het park in Zwolle moet uitgroeien tot een praktisch kenniscentrum voor groen en
duurzaamheid waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten.
Met activiteiten gericht op beleven en doen, wordt duurzaam gedrag gestimuleerd. Leerlingen
en studenten dragen verantwoordelijkheid voor educatieve activiteiten en praktische zaken in
het park, waardoor zij betrokken raken bij natuur en milieu en competenties ontwikkelen in
een aantrekkelijke leeromgeving.

Werkwijze

Er is samengewerkt met verschillende partijen zoals AOC Groene Welle,
onderwijsadviesbureau APS, IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie), stichting
Environet, een groot aantal vrijwilligersorganisaties en enkele bedrijven waaronder
Waterschap Groot Salland en Vitens. Gedurende de looptijd van het project hebben zich
meer partners aangesloten zoals Stichting Woningbouw Zwolle (SWZ) en verschillende VOscholen waaronder het Thomas á Kempis College. Ook de gemeente Zwolle is betrokken.
Vanaf het schooljaar 2008-2009 zijn er activiteiten voor verschillende doelgroepen
georganiseerd. Er werden leerwerkprestaties en Proeves van Bekwaamheid voorbereid voor
voortgezet onderwijs en mbo. Mbo-studenten verbeterden onder meer de toegankelijkheid
van het park voor lichamelijk beperkte mensen en organiseerden een expositie over
natuurbeleving. Op 20 juni 2009 is het Doepark officieel geopend met een open dag vol
activiteiten, georganiseerd door onderwijsdeelnemers van het project.
In het schooljaar 2009-2010 zijn veel van de activiteiten doorontwikkeld. Verschillende
opleidingen voeren activiteiten in het Doepark uit, naast de groene leerlingen zijn dat onder
andere leerlingen van opleidingen voor horeca, techniek, onderwijsassistent,
activiteitenbegeleiding en maatschappelijke zorg.

Resultaat

• Het project heeft bijgedragen aan een samenwerkingsverband tussen veel verschillende
partners, zowel binnen het onderwijs als met het bedrijfsleven. Deze samenwerking biedt
ook mogelijkheden om in de toekomst een Groen Bedrijventerrein te ontwikkelen;
• Het Doepark is uitgegroeid tot een mooie locatie waar een groeiende groep bezoekers
actief de natuur kan beleven. Het park wordt door scholen en groene organisaties steeds
vaker gebruikt voor natuurbelevingsactiviteiten;
• Er is een educatieve structuur opgezet waarin leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor
het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen het Doepark. De studenten brengen hun kennis
van natuur en milieu over op burgers en vergroten hun competenties door het opdoen van
praktijkervaring;
• Binnen het onderwijs van Landstede en de Groene Welle heeft het Doepark een vaste plek
in het onderwijsprogramma gekregen. Studenten van de hoveniersopleiding onderhouden
bijvoorbeeld de tuinen samen met vrijwilligers en studenten van de horecaopleiding van
Landstede runnen het theehuis.
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