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Doelstelling

De gemeente Rheden wil haar gebied als Groene Vallei gestalte geven, met natuur en
landschap als economische drager voor de toekomst. Met drie groene onderwijsinstellingen
in haar gebied wil zij een kenniscentrum voor de groene sector worden. Daarnaast wil de
gemeente meer samenwerking tussen scholen en bedrijven in de groene sector en nieuwe
bedrijvigheid in recreatie en toerisme. Dit streven sluit aan bij het streven van Wageningen
UR naar een Nature Valley rondom Larenstein te Velp. De groene opleidingen het
Groenhorst College (vmbo/mbo), Helicon Opleidingen (mbo) en Van Hall Larenstein (hbo)
zijn uitgenodigd te participeren evenals andere partijen zoals Geldersch Landschap,
Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom en Vereniging Natuurmonumenten.
Een project met en voor bewoners, organisaties en bedrijven van de Groene Vallei waarin het
groene onderwijs als katalysator actief is in het samenbrengen van groene en niet groene
partijen in samenwerkingsvormen rondom het gebruik van groene kennis. Het groene
onderwijs in de vallei speelt in op de vragen die er leven en wordt meer zichtbaar en bekend
in de regio.
Subdoelen:
• organiseren van de ontmoeting tussen vraag en aanbod van groene kennis;
• herkenbaar en toepasbaar maken van groene kennis in de Groene Vallei met inzet vanuit
het groene onderwijs;
• initiëren samenwerking tussen "groene"en niet "groene" partijen;
• actieve deelname van studenten en leerlingen hierin voor onderwijsvernieuwing en een
aantrekkelijke leeromgeving.
• actieve samenwerking tussen de verschillende partners in de Groene Vallei, ook na het
project;
• onderwijs als deel in het kennisnetwerk voor het onderzoeken en het beantwoorden van
regiovragen;
• kenbaar en zichtbaar maken van samenwerkingsinitiatieven groene kennis in de Groene
Vallei;
• gebruik van de site van Groene Kennis voor en door Burgers ter ondersteuning en voor
feedback op gebruik;
• aantrekken van nieuwe partijen in de samenwerkingsverbanden rondom groene kennis;
• ontwikkelen, toepassen en bijstellen van een methodiek om een leeromgeving rond
kennisinstellingen op te zetten in de Groene Vallei waarin meerdere partijen leren.

Werkwijze

Het project begint met een startbijeenkomst waarop bestaande initiatieven en netwerken in
kaart worden gebracht. Deze en nieuwe inititiatieven worden via een website in kaart
gebracht. Nieuwe samenwerkingsinitiatieven worden gezocht en uitgevoerd door docenten
en studenten. Tussentijds worden netwerkbijeenkomsten gehouden om initiateven te
evalueren en nieuwe initiatieven te bedenken. Op basis van de evaluaties wordt gekeken hoe
de projecten beter kunnen worden ingebed in het onderwijs.
Penvoerder is Hogeschool Van Hall Larenstein, dat in het project samenwerkt met Helicon
Opleidingen, Groenhorst College. Externe instellingen: IVN Oost-Veluwezoom, Gemeente
Rheden, Vereniging Natuurmonumenten, nationaal park De Veluwezoom, Gelders
Landschap, Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom, De Alliantie, Waterschap Rijn en
IJssel, De Spelerij…(een groeiend samenwerkingsnetwerk in de Groene Vallei).

Resultaat

Uit de tussenrapportage (maart 2012):
Het project verloopt goed en volgt in grote lijnen het uitvoeringsplan.
• Er is een website in ontwikkeling www.mijngroenevallei.nl waar informatie uitgewisseld
wordt over dit project, haar deelprojecten en evenementen.
• Studenten hebben Het Groene Goud opgespoord met het netwerk Groene Vallei
Veluwezoom en landgoederen als dragers van groene kennis zijn onderwerp van studies
naar hun toekomst.
• Leerlingen van Groenhorst College en van de Helicon Opleidingen zijn actief geweest in de
regio en gaan vervolgactiviteiten uitzetten op projectresultaten van studenten van Van Hall
Larenstein. Deze activiteiten dragen bij aan de beoogde leeromgeving van groene kennis in
de Groene Vallei (gebied in en om gemeente Rheden).
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