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Expertisecentrum Groene Ruimte (Groene Hart Academie)

Doelstelling

In het Groene Hart spelen veel vraagstukken waar bij studenten een rol kunnen spelen bij het
vinden van creatieve en innovatieve oplossingen. Door de grote druk op het gebied is het een
uitdaging te komen tot duurzame vernieuwingen gericht op gebiedsontwikkeling waarbij
recreatie, wonen, landbouw en natuur met elkaar in balans zijn en kennis gecreëerd en
gecirculeerd wordt.
In het op te richten Expertisecentrum Groene Ruimte zullen gebiedsgerichte processen
centraal staan. Kennisinstellingen (onderwijsinstellingen, IPC Groene Ruimte en
kennisintensieve diensten) en actoren werken er samen oplossing van
innovatievraagstukken. Het centrum wil de versnipperde kennis bundelen en ontsluiten. Het
verbindt kennis, mensen en partijen rond landschap, natuur, landbouw, stedelijke openbare
ruimte, water, recreatie, meervoudig ruimtegebruik en cultuurhistorie in de regio. Het is een
expertisepool waarin best practices worden ingebracht en ingebed.
Doel van het programmaonderdeel is het opstellen van een kennisraamwerk en
kennisagenda voor de regio. Het op te richten Expertisecentrum Groene Ruimte initieert,
organiseert en coördineert een meerjarige samenwerking in de regio gericht op
gebiedsontwikkeling en een duurzame leefomgeving.
Het expertisecentrum levert bijdragen aan:
• werkbare en werkende concepten voor een duurzame, haalbare en integrale inrichtingen
beheer van stedelijk en landelijk gebied;
• het creëren en circuleren van kennis en expertise;
• integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor processen;
• het verbinden van mensen en partijen rond landschap, natuur, landbouw, stedelijke
openbare ruimte, water,recreatie, ruimtegebruik en cultuurhistorie.

Werkwijze

In september 2009 is de kenniswerkplaats de Groene Hart Academie van start gegaan.
Partners van de Groene Hart Academie zijn de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool Inholland
Delft, Wellantcollege en IPC Groene Ruimte.
De Groene Hart Academie richt zich op het initiëren, organiseren en coördineren van een
meerjarige geprogrammeerde samenwerking van het onderwijs en onderzoek met de regio,
het Groene Hart, gericht op gebiedsontwikkeling en een duurzame leefomgeving. Door het
verbinden van overheid, omgeving, ondernemers, onderwijs en onderzoek en het samen
werken aan authentieke kennisvraagstukken in de regio op het gebied van een aantal
thema’s wordt kennis ontsloten, ontwikkeld, toegepast en verspreid.
Bij de Groene Hart Academie werken studenten, samen met deskundigen uit het werkveld, in
projecten aan het beantwoorden van regionale kennisvraagstukken.

Resultaat

In totaal zijn er 47.060 studenturen (september 2009 - juli 2011) besteed aan het
beantwoorden van regionale kennisvraagstukken in projecten in het Groene Hart uitgevoerd
gericht op 32 kennisvraagstukken uit de regio. De vraagstukken waren afkomstig van een
groot aantal stakeholders (overheid, ondernemers en omgeving). De vragen zijn beantwoord
door het MBO, HBO en WO.
In een georganiseerde KennisArena hebben 60 stakeholders van overheid, omgeving,
ondernemers, onderzoek en onderwijs de kennisvraagstukken voor het Groene Hart
benoemd. De inhoud van de KennisArena is vastgelegd in de bijlage Beeldverslag
KennisArena Groene Hart. Aan de hand van deze kennisvraagstukken, zijn de thema’s
uitgewerkt in kennisvragen in de Kennisagenda Groene Hart. Per thema zijn de belangrijkste
kennisvraagstukken verdeeld in subthema’s. Concretisering van de kennisagenda vindt
plaats in projecten waarin onderwijs en onderzoek samen met de regio de kennisvraag gaan
beantwoorden.
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