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KoM20010 in het kort (1)
▪

Doel van dit KoM-project is het vertalen van bestaande
(theoretische) kennis uit recent en nog lopend onderzoek rond de
baten van groen in de stad naar relevante informatie voor het MKB
en de overige betrokken partijen om te komen tot valorisatie en
implementatie van opgedane kennis. De focus ligt daarbij op het
benutten van groen voor het realiseren van een klimaatadaptieve en
leefbare stad.

▪

Partners: Stichting De Groene Stad, WUR

2

KoM20010 in het kort (2)
▪

Aanpak: Bestaande kennis uit recent en nog lopend onderzoek rond
de baten van groen in de stad wordt vertaald naar relevante
informatie in de vorm van een samenhangend pakket voor het MKB
incl. de primaire sector en alle overige partijen incl. overheden die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groene stad. Onderdelen
van dit pakket zijn o.a. workshops met projectleiders en
bedrijfsleven, masterclasses, samenstellen en update van factsheets
en flyers rond thema’s voor specifieke doelgroepen, en de opbouw
van een kennisportaal “Klimaatadaptatie en Leefbaarheid in de Stad”
als onderdeel van Groen Kennisnet.

▪

Bijdrage aan de MMIP: bijdrage aan klimaatadaptatie en
gezondheid/welbevinden in groene stedelijke leefomgeving
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KoM20010 – stand van zaken (1)
▪

Wat is gedaan? (officieel gestart na ondertekening SWO op 6-10-20)

Webinars juni 2020 (zorg en onderwijs; wonen en werken) en december 2020 (groen en
gezondheid/welbevinden; reductie hittestress en biodiversiteit). Links beschikbaar via GKN
en De groene stad. https://degroenestad.nl/webinars/
Subportaal groen en welbevinden GKN uitgebreid met klimaatadaptatie
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/portalen/leefomgeving/groen-en-

welbevinden.htm
Goed bezoek van webinars; zowel professionals als studenten. Ook subportal wordt goed
bezocht
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KoM20010 – stand van zaken (2)
▪

Wat is gedaan (vervolg)?

Homepage: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/OnderzoeksprojectenLNV/Expertisegebieden/kennisonline/De-Groene-Agenda-2020-2023-valorisatie-vanGroene-kennis-voor-een-klimaatadaptieve-en-leefbare-stad.htm
Voorts zijn aantal activiteiten 2021 in gang gezet

▪

Is de uitvoering en besteding van het budget op schema?

Door trage start is project iets doorgeschoven
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KoM20010 – vooruitblik
▪

Geplande activiteiten voor 2021

● Webinars voortzetten (en fysieke bijeenkomsten??))
● Actualiseren en aanvullen factsheets met wetenschappelijke
kennis tot een digitaal raadpleegbaar systeem

● Uitbrengen brochures over de SDG’s en groen

● Uitbreiden informatie in kennisportal GKN

▪

Hoe gaat consortium verder na afronden van het KoM-project?

● Project loopt door tot start Floriade 2022 (dan go/no go) met
2 jaar verlenging

● WUR is partner geworden van Stichting De Groene Stad;
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KoM20010 – reflectie
▪

KoM is bedoeld om onderzoeksresultaten door te vertalen naar
handelingsperspectief voor (toekomstig) MKB-ers.

● Wat werkte goed en wat werkte minder? Vanuit perspectief
van de doelgroep en vanuit perspectief WR.
Webinars in plaats van workshops. Nadeel geen ‘live’ contact;
voordeel ook gebruik webinars na afloop. Via De Groene Stad
zijn boom- en bollenkwekers/ telersverenigingen en
groenvoorzieners/hoveniers aangehaakt, maar ook
klanten/gebruikers van groen

● Hoe werkte de samenwerking met het onderwijs?
2e set webinars is ontwikkeld samen met inHolland
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Zijn er suggesties voor versterking van de
huidige KoM-regeling?

▪

Fijn dat de regeling er is. Een goede manier om ontwikkelde kennis
versnel richting toepassing door de markt/ groenontwikkelaars te
krijgen
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Voor meer informatie

WUR, Joop Spijker
Joop.spijker@wur.nl
0317-484990

De Groene Stad, Leon Smet

9

