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Doelstelling

In en rondom het Groene Hart vinden veel activiteiten plaats. De druk op dit groene gebied is
daardoor erg groot. Het is de uitdaging om 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. Bij de vraagstukken die hierbij spelen, kunnen
studenten een rol belangrijke rol spelen bij het vinden van creatieve en innovatieve
oplossingen. In het kader van het KIGO-project Expertisecentrum Groene Ruimte is daarom
een kenniswerkplaats ingericht volgens de methode van het GKC-programma Regionale
Transitie. Binnen de kenniswerkplaats werken diverse partijen samen aan gebiedsgerichte
oplossingen voor innovatievraagstukken. In september 2009 is de kenniswerkplaats inmiddels omgedoopt tot Groene Hart Academie - van start gegaan. Na afronding van het
KIGO-project is de Groene Hart Academie verder gegaan met behulp van koppeling aan
interne projecten bij Hogeschool Inholland. De gemeente Nieuwkoop faciliteert ruimte en
werkplek van de Groene Hart Academie.
Omdat een aantal doelen en activiteiten niet binnen de financiering door de KIGO konden
worden behaald, is een overbruggingsfinanciering verleend door de GKC.
De overbruggingsfinanciering vanuit de GKC is gebruikt voor:
• Organiseren KennisArena en opstellen Kennisagenda Groene Hart;
• Methodiek Kenniswerkplaats;
• Verbinden nieuwe vraagstukken regio met onderwijs: projecten binnen de Groene Hart
Academie;
• Communicatie en netwerk: website, bijeenkomsten en presentaties.

Werkwijze

De kennisagenda Groene Hart is opgesteld in een twee stappen. Eerst zijn interviews
gehouden met stakeholders die ook gevraagd zijn als trekker van een thema tijdens de
Kennisarena voor het Groene Hart. Vervolgens is een KennisArena georganiseerd, waarin
per thema in samenwerking met de stakeholders is ingegaan op de belangrijkste
kennisvragen voor het Groene Hart op korte en middellange termijn.
Penvoerder van het project is Hogeschool Inholland Delft. Andere partners van de Groene
Hart Academie zijn de gemeente Nieuwkoop, Wellantcollege en IPC Groene Ruimte.

Resultaat

In de KennisArena hebben zestig stakeholders van overheid, omgeving, ondernemers,
onderzoek en onderwijs de kennisvraagstukken voor het Groene Hart benoemd. Het resultaat
van de KennisArena was het vaststellen van de kennisagenda in hoofdlijnen en het
commitment van de 5 O’s (overheid, omgeving, ondernemers, onderwijs en onderzoek) voor
de verbinding van kennisvraagstukken tussen regio en onderwijs en onderzoek. De inhoud
van de KennisArena is vastgelegd in het Beeldverslag KennisArena Groene Hart (zie
www.groenehartacademie.nl).
Aan de hand van deze kennisvraagstukken, zijn de thema’s uitgewerkt in kennisvragen in de
Kennisagenda Groene Hart. Concretisering en valorisatie vindt plaats in projecten waarin
onderwijs en onderzoek samen met de regio de kennisvragen gaan vertalen in projecten. De
Kennisagenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor een overzicht van alle projecten, zie deze
pagina.
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