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Doelstelling

Het stedelijke gebied Almere zal zich de komende jaren snel gaan uitbreiden en ontwikkelen.
Almere heeft daarom CAH Dronten benaderd om gezamenlijk met relevante partijen een
regionaal kennisraamwerk te ontwikkelen om de uitdagingen duurzaam te kunnen
adresseren. De CAH Dronten wil samen met andere kennisinstellingen een rol spelen in de
ontwikkeling van deze regio opdat de kennisvragen uit o.a. de domeinen: wonen, recreatie,
voedselvoorziening en economische bedrijvigheid met elkaar verbonden worden en de
kennisinstellingen een duidelijke rol kunnen spelen in dit gecompliceerde ontwikkelproces.
Doel van het project is de realisatie van een kenniswerkplaats Almere, een schakelpunt
tussen vraag naar kennis voor regionale vernieuwing en het inzetten van (Groene)
kennisinstellingen daarvoor. Tevens willen CAH en Groenhorst College de authentieke
leerervaringen uit het project gebruiken in hun onderwijs.
Subdoelen:
• ontwikkelen Regionale Kennisagenda en Businessplan Kenniswerkplaats Almere;
• formaliseren regionaal kennisarrangement;
• realiseren van projecten in de Kenniswerkplaats Almere in verbinding met de 5 O’s:
onderwijs, onderzoek, ondernemen, omgeving en overheid.

Werkwijze

Er wordt een regionale Kennisagenda opgesteld en een Businessplan voor de
Kenniswerkplaats Almere. Daarna vindt het formaliseren van Kenniswerkplaats Almere plaats
door het ondertekenen van het regiocontract en het presenteren van de werkplaats. Daarmee
is formeel een Kenniswerkplaats gerealiseerd met daarin:
• een portfolio van Kennisagendaprojecten;
• blijvende aandacht voor het regionale kennisarrangement, inclusief updates;
• duurzame verbinding met de (Groene en niet Groene) kennisinstellingen;
• makelen van kennisvragen naar Kennisinstellingen en hun studenten, docenten en
onderzoekers
Penvoerder van het project is CAH Dronten, dat voor dit project samenwerkt met Groenhorst
College Almere, Van Hall Larenstein en Stoas Hogeschool. Andere partijen die meewerken
aan dit project, zijn Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Waterschap en projectbureau de
Schaalsprong.

Resultaat

Resultaten genoemd in de tweede tussenrapportage:
Bij de start van het project Kenniswerkplaats Almere was het uitgangspunt dat de
schaalsprong Almere leidend zou zijn voor het bepalen van de regionale ontwikkeling. In de
praktijk blijkt echter om diverse redenen (o.a. achterblijvende groei en economische
ontwikkeling) die verwachting niet realiseerbaar. Aan de andere kant heeft de gemeenten
Almere met de ‘Almere Principles’ een leidraad voor de verdere ontwikkeling van de stad die
uitgaat van een ontwikkeling van de stad die rekening houdt met de planeet, de huidige en
toekomstige inwoners van Almere en met welvaart, in de breedste zin van het woord.
De vraagstukken waar de regio voor staat, zijn complex en raken stad en land, boer en
burger, groen en grijs. Daarom zijn nieuwe verbanden nodig in combinatie met inzet van veel
kennis en deskundigheid. De groene kennisinstellingen zijn de spin in het (kennis)web voor
de regio. De Kenniswerkplaats is de leeromgeving waarin gewerkt wordt aan het
beantwoorden van die vragen met behulp van die nieuwe verbanden. Aan de hand van het
project Kenniscentrum 2.0 wordt gewerkt aan een manier van samenwerken waarin
onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en omgeving op gelijkwaardige basis
samenwerken aan innovatie en kennisontwikkeling.
Thema’s waar nu in de regio aan gewerkt wordt, zijn samen te vatten onder de Groene en
gezonde stad. Projecten die daarin uitgevoerd worden hebben betrekking op gezonde
inwoner, gezonde stadsomgeving, strategische voedselvoorziening en participatief ontwerp
van de stad. Dat nu ook de Floriade 2022 met als thema Growing Green Cities aan het
gebied is toegekend, maakt het alleen maar aantrekkelijker voor het groene onderwijs om
deze regio actief te zijn en actief bij te dragen aan ontwikkeling van kennis en concepten die
de groene sector een eigen plek in de stad geven.
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