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Doelstelling

Gemeenten en provincies vinden het van belang dat burgers meer betrokken raken bij groen
en voeding. Daarnaast is er door de toenemende maatschappelijke belangstelling voor
klimaatverandering, ruimtelijke kwaliteit en economie bij moderne stedelingen meer dan ooit
vraag naar groene kennis, vaardigheden, competenties en verantwoordelijkheden. Voor de
groene opleidingen ligt hier een enorme opgave en een kans: versterk de groene
competenties van de stad en ontwikkel van daaruit de stad als werkterrein.
Het doel van het project is
• AOC Terra en overig groen onderwijs als unieke kenniscentra en spelers van betekenis in
de stad op de kaart zetten;
• groene kennis aan burgers overdragen en burgers actiever laten participeren in hun
leefomgeving;
• het regioleren een vaste plaats in het groene onderwijs geven (kenniswerkplaats);
• een blijvende samenwerking van groen onderwijs en onderzoek, ondernemers, overheid en
natuur- en milieuorganisaties vormgeven.

Werkwijze

Uit de tussenrapportage (maart 2012)
Het project is in september 2011 van start gegaan met het formeren en bijeenroepen van de
regiegroep met vertegenwoordigers van alle betrokken groene kennisinstellingen, gemeente
Groningen, IVN en Landschapsbeheer. De regiegroep heeft driemaal vergaderd.
Het ontwikkelen van een ecologische wandelroute in de Groninger wijken Helpman/Wijert is
als eerste learning-by-doing project van het programmaonderdeel van start gegaan. In
opdracht van een initiatiefgroep vanuit de beide wijkcomités hebben in de verslagperiode 45
studenten van Van Hall Larenstein de uitgangssituatie en de ideeën en wensen van de
wijkbewoners in kaart gebracht. Bij de studentenactiviteiten, inclusief de presentaties zijn
enkele tientallen burgers en een handvol vertegenwoordigers van gemeentelijke overheid en
maatschappelijke organisaties betrokken geweest.
De mbo-vestiging Meppel van AOC Terra heeft in het lesprogramma ruimte
gemaakt. Studenten hebben er twee studentenstichtingen opgericht als aanloop naar de
ontwikkeling van regioleren in de opleiding. Voor uitvoering later in 2011 zijn concrete
activiteiten met en voor burgers in voorbereiding in Groningen (Festival), Meppel
(Boomfeestdag) en Emmen (groenproject).
Penvoerder van het project is AOC Terra. Verder zijn betrokken: AOC Friesland, AOC De
Groene Welle, AOC Oost, Wageningen UR, Van Hall Larenstein, STOAS Hogeschool,
Noorderpoortcollege, Hanzehogeschool, Stenden Hogeschool, Gemeente Groningen,
Provincie Drenthe, IVN Consulentschap Groningen, Landschapsbeheer Drenthe,
Landschapsbeheer Groningen, Stichting Ommelanden, Stichting [H]eerlijk Groningen
Woningcorporaties Domesta en Lefier, Gemeente Emmen en Provincie Groningen.

Resultaat

Uit de tussenrapportage:
Tijdens de verslagperiode hebben met name initiërende activiteiten plaatsgevonden.
Concrete resultaten kunnen in deze fase nog niet genoemd worden. Wel kan vermeld worden
dat de betrokken studenten, docenten, burgers en overheden enthousiast op de eerste
activiteiten reageren.
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