Gemeente Almere en Aeres Groep samen in groen onderwijs en onderzoek
De gemeente Almere en de kennisinstellingen in de Aeres Groep gaan de komende jaren samenwerken bij
de ontwikkeling van groen onderwijs en onderzoek. Een belangrijk onderdeel is de realisatie van een
kenniscampus, de Groene Campus, op het toekomstige Floriadeterrein.
René Peeters (wethouder Jeugd, Maatschappelijke ontwikkeling, Onderwijs en Sport) en Joep Houterman (vicevoorzitter van het college van bestuur van de Aeres Groep) ondertekenden vandaag het
Samenwerkingsprogramma Growing Green Cities Almere.
Het doel van de samenwerking is een kenniscluster te vormen dat de overgang van de stad Almere naar een
duurzame, groene en gezonde stad ondersteunt en bevordert. Het kenniscluster jaagt via debat, dialoog en
onderzoek innovaties aan, biedt praktische ondersteuning bij experimenten en neemt verantwoordelijkheid
voor een aanbod van relevant groen onderwijs van vmbo- tot masterniveau.
De doelgroep bevindt zich zowel in de stad en regio als in de rest van Nederland en in het buitenland. Het
aanbieden van maatwerk via cursorisch wetenschappelijk onderwijs is ook een doelstelling van het
kenniscluster. Dit cluster wil nationaal en internationaal talent op het niveau van hoger en wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs op de thema’s van Growing Green Cities aantrekken.
Groen kennisdomein
De Aeres Groep, met Groenhorst, CAH Vilentum Hogeschool en Wageningen UR vertegenwoordigen in en nabij
Almere het groene kennisdomein met onderwijs van vmbo tot en met wetenschappelijk onderwijs. Deze
groene kennisinstellingen willen zich graag als partners verbinden aan de Growing Green Cities-ambities van
Almere.
Het is een nadrukkelijke wens van de gemeente Almere dat het groene kenniscluster inzet op permanente,
zichtbare en merkbare vestiging op het Floriadeterrein, met een kenniscampus. Het gaat hier om het realiseren
van een fysieke locatie op het Floriadeterrein voor CAH Vilentum.

Inspiratie, kennis en kansen
Het kenniscluster wordt voor inwoners en ondernemers in en rond de stad zichtbaar in nader uit te werken
initiatieven en ontmoetingen. Inzet is dat de groene kennispartijen inspiratie, kennis en kansen bieden aan
inwoners die informatie zoeken, groen willen ondernemen of innovaties willen ontwikkelen of testen. Het
kenniscluster wil zo burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen op het gebied van Growing Green Cities.
Inbreng is mogelijk van leerlingen, studenten, docenten en onderzoekers; ieder vanuit een eigen kennisniveau
en op een eigen wijze.
De intentieovereenkomst om te komen tot een groene campus past in de Almeerse plannen voor de Floriade.
Een aantal weken geleden presenteerde het college van Almere het Masterplan Floriade met concrete
uitwerkingen van het bidbook waarmee Almere in 2012 de Floriade 2022 binnenhaalde. Voor de zomer worden
deze plannen in de gemeenteraad besproken.

