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Inleiding

Eind 2018 kregen we de vraag vanuit het toenmalige Groenpact
om in een pilot een hotspot te ontwikkelen waarin overheid,
bedrijfsleven en onderwijs samen een ‘leven lang ontwikkelentraject’ vormgeven. Hiervoor hebben we toen een project
opgezet voor de hoveniers en groenvoorzieners sector waarin
vertegenwoordigers van de mbo-raad, VHG en Wellantcollege
hebben samengewerkt om deze hotspot op en in te richten.
Het doel is samen ontwikkelen en ons richten op de
toekomst van een leefbare groene omgeving en klimaat.
De stedelijke omgeving die in Nederland alomtegenwoordig is, speelt hierin een grote rol. Nu, na een jaar
lang hard werken, zijn we op het punt beland dat de
hotspot als zodanig staat.
Dat er, zoals u kunt lezen in dit jaarverslag, ook al diverse
activiteiten plaatsvinden en vanuit de samenwerking
Klant, Overheid, Onderwijs en Bedrijfsleven al mooie
projecten zijn uitgevoerd. Als ontmoetingsplek, zowel
door fysieke activiteiten op het Wellantpark alsmede
online in een community, slagen we erin ondernemers,
werknemers, studenten en alumni bij elkaar te brengen
en samen te ontwikkelen.
Als pilot hebben we als voorbeeld gediend voor
andere initiatieven en zie we in navolging hierop bij
andere AOC’s ook verschillende initiatieven ontstaan.
Wellantcollege heeft inmiddels ook de Blauwe Hotspot
opgezet die zich met dezelfde werkwijze richt op de
leefbare omgeving in connectie met water. Andere
hotspots zullen volgen. Voor de komende jaren ligt de
uitdaging binnen onze Groene Hotspot in het verder
uitbouwen van de diversiteit aan activiteiten en het
vergroten van het aantal gebruikers.
Ton Westerveld,
Opleidingsmanager Groene Hotspot Houten
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Netwerk en Digitaal Platform

Netwerk
Het netwerk is opgebouwd uit diverse ledengroepen.
Hierbij een korte beschrijving van deze ledengroepen:
• Huidige studenten zowel regulier als
branche-opleiding
• Docenten van Wellant, andere scholen zoals
basisscholen, vmbo’s, mbo’s of hbo’s
• Alumni groene opleidingen Houten en Wellantbreed
• Commerciële groenbedrijven (hoveniers,
groenvoorzieners en Urban Greeners)
• Groene adviesbureaus
• Gemeenten en andere overheidsdiensten met een
groendienst of werkzaam in de openbare ruimte
• Toeleveranciers
• Media (vakblad groen, tuin en landschap, etc.)
• Overig
Aangesloten bij het netwerk van Groene Hotspot
Houten zijn ook koepelorganisaties en/of brancheorganisaties. Specifiek zijn dat: VHG, Vereniging Stadswerk,
NL Greenlabel, Groene Stad en ELCA (Europees).

Digitaal platform Groene Hotspot Houten
De website www.groenehotspothouten.nl is sinds
25 november 2018 online. Het actieve ledenaantal is
sinds de start gegroeid tot 365 leden.
De volgende menu-items worden het vaakst
bezocht:

1. Nieuws: 55 nieuwsberichten; hieronder de 10 meest
gelezen artikelen:
- Vmbo’ers Wellant geven natuurworkshops aan
scholieren Montessori
- Nieuw Wellantpark aanwinst voor Wellantcollege
Houten
- Boekpresentatie Arie Koster op 17 oktober
- Wellantcollege twee keer genomineerd voor de
Impactprijs Groen Onderwijs
- Groene Hotspot is dé plek voor nieuwe
stagevacatures!
- Minisymposium over natuurlijke beheersing
eikenprocessierups
- Skills Heroes haalt het beste in studenten naar
boven
- Buurtinitiatief maakt Houten weer een stukje
groener
- Studenten Urban Green Development op excursie
naar Rijswijk
- Oktober: protesten, beurzen, events en
tv-programma’s
7
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1 Netwerk en Digitaal Platform
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2. Agenda: Hier staat een overzicht van activiteiten,
lezingen, cursussen, etc. in de Groene Sector.
Leden van de Groene Hotspot leveren hier ook
regelmatig input voor. In het agenda-archief staat
een overzicht van alle oude activiteiten die sinds
de oprichting van de Groene Hotspot hebben
plaatsgevonden.
3. Thema’s: Dit is het meest interactieve onderdeel
van de website, waar leden zelf ook content kunnen
plaatsen in de vorm van artikelen, verslagen, foto’s
en filmpjes. Hieronder de thema’s met de meeste
interactie:
- Biodiversiteit
- Dak- en gevelgroen
- Groene wetenschap
- Projecten
- Wateropvang in de tuin
4. Projecten: Hier staat een overzicht van projecten
die door de Groene Hotspot zijn geïnitieerd of waar
de Groene Hotspot als partner bij betrokken is.
5. Vacatures: Deze pagina heeft vier items:
- Stage aangeboden
- Werk aangeboden
- Stageplek gezocht
- Werk gezocht
6. Partners (bedrijvenpagina): Koninklijke Ginkel
Groep, Van der Tol, BTL, Signa Terra, Boomtotaalzorg,
Van Senten Groenprojecten, Van Dijk Tuinen,
Mocking Hoveniers, Tuinrijck, Hoefakker, Gemeente
Bunnik, Blauwe Hotspot Dordrecht, Stadswerk,
Naturalis, Gemeente Utrecht, Bijenhelpdesk,
Donkergroep/Donkergroen, Natuurpro, Natuur
en Milieu, Wilde Weelde, Reinaerde, VHG, Copijn
boomspecialisten en de Vlinderstichting.

Social Media:

Alle nieuwsberichten en andere nieuwswaardige items
delen we ook via onze social mediakanalen.
• LinkedIn
• Twitter
• Facebook
• Instagram
Nieuwsbrief Groene Hotspot Houten /
Cursussen & Trainingen:

Sinds de samenvoeging van beide nieuwsbrieven hebben
we een mailbestand van meer dan 2000 adressen.
Elke maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd.
Social Media en de Nieuwsbrief zijn belangrijke kanalen
om mensen naar de website te krijgen. Nieuwsartikelen
worden veel vaker gelezen als ze gedeeld zijn op social
media. Het is dus belangrijk om dit zo frequent mogelijk
te doen. Instagram kan daarbij het beste ingezet worden
om jongeren naar de Groene Hotspot te krijgen.
LinkedIn is het belangrijkste medium voor bedrijven.
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Projecten en resultaten

Hier staat een overzicht van de projecten die door
Groene Hotspot Houten in 2019 geïnitieerd zijn, of waar we als
partner bij betrokken waren. Uitgangspunt bij alle projecten
is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties te verbeteren, en om de
doorstroom vmbo-mbo-bedrijfsleven te bevorderen.
Nederland Zoemt: De groene professional voor de wilde bij
Het landelijke project Nederland Zoemt komt in actie
voor de 358 soorten wilde bijen. Het is een project van
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en
mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Postcode Loterij.
Het doel is het structureel vergroten van voedselaanbod
en nestgelegenheid. Dit wordt gerealiseerd door het
verbeteren van de leefomgeving van de bij,
het stimuleren van lokale initiatieven en door het opzetten van een educatieprogramma voor de professional,
waar het Wellantcollege als partner aan verbonden is.
http://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
nederland-zoemt-komt-actie-voor-de-wilde-bijen
(http://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/cursusbijvriendelijke-tuinen-start-op-11-maart;
http://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/hoveniersen-leerlingen-samen-actie-voor-bijen-en-vlinders;
Als aanvulling op het educatieprogramma is er een app
ontwikkeld. Alle planten in deze app zijn geschikt voor
wilde bijen, hommels en/of honingbijen en kunnen
toegepast worden in bijvoorbeeld tuinen:
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/
pagina/1

Concrete resultaten 2019:
(zie ook: https://wellant-my.sharepoint.com/:p:/r/
personal/hk_kamerling_wellant_nl/_layouts/15/Doc.
aspx?sourcedoc={fe89ca9f-b376-4242-8ff6-d7083ca8b
0c1}&action=edit&wdPreviousSession=a3e0f312%2D0
76f%2D916c%2D4083%2Dcca7ccb3b02d)
• Train de trainers traject door Arie Koster: 40
groendocenten van Wellantcollege en 5 docenten
van andere AOC’s.
• Ontwikkelen lesmateriaal voor mbo en
cursusonderwijs. Lesmodule met 5 powerpoints en
een reader. Met advies en input van Arie Koster,
Naturalis en Gert-Jan Koopman (Heem).
• Implementatie lessen in curriculum. Het lespakket
maakt nu onderdeel uit van het onderdeel
‘Levende tuin’; Voor alle groen studenten van
Wellantcollege (niveau 2, 3 en 4).
• Inpassen in projecten: monitoring op 6 scholen;
20 projecten met bijvriendelijke beplanting; lessen
insectenhotels maken voor niveau 2 en vmbo;
omvorming 3 schooltuinen.
• Boek geschreven in samenwerking met Arie Koster:
Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en
biodiversiteit in tuinen.

Naast extra aandacht voor de wilde bijen, worden de
honingbijen ook niet vergeten: Op het Wellantpark
staan sinds begin 2019 zes bijenkasten die door docent
en imker Jan van der Wiele onderhouden worden.
Hierdoor heeft het Wellantpark nu heerlijke 'homegrown' honing! De bijenkasten gaan ook onderdeel
uitmaken van een keuzedeel voor mbo-studenten.
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2 Projecten en resultaten

Projecten in samenwerking met het vmbo
Modeltuinen vmbo i.s.m. mbo en jurering
VHG hoveniers
In dit project hebben Vmbo-leerlingen een modeltuin
naar eigen ontwerp aangelegd, onder begeleiding van
een mbo-student die als specialist bij het project betrokken is. De modeltuinen werden aangelegd in de binnentuin van Wellantcollege Houten, met als doel om deze in
toekomstige lessen te gaan gebruiken voor onderhouden renovatieprojecten binnen het Vmbo. De jurering is
gedaan door een aantal VHG hoveniers.
https://www.groenehotspothouten.nl/projecten/
samenwerking-vmbo-en-mbo-wellantcollege-houten
Bijen- en vlinderproject Cothen i.s.m.
Mocking Hoveniers
In samenwerking met leerlingen van Wellantcollege
Houten heeft Mocking Hoveniers een beplantingsstrook
van ruim 250 vierkante meter aangelegd met bijenen vlinderlokkende beplanting op sportpark De Nieuwe
Kamp in Cothen. De bestaande groenvoorziening
tussen de kunstgrasvelden van voetbalvereniging SVF
Cothen en de tennisvelden van tennisclub De Kamp,
is voorzien van mooie, kleurige beplanting waar de bijen
en vlinders naar hartenlust nectar kunnen vinden.
Eén van de leerlingen noemde het een ‘natuurreservaat
voor bijen en vlinders'. Een mooi voorbeeld van hoe
zelfs een klein project een groot effect kan hebben.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
hoveniers-en-leerlingen-samen-actie-voor-bijen-envlinders

Natuurworkshops voor
basisschoolleerlingen door vmboleerlingen op het Wellantpark i.s.m. de
Groene Hotspot Houten
Leerlingen van Wellant vmbo Houten gaven natuurworkshops aan scholieren van Montessorischool Houten
als afsluiting van het keuzevak Actief in de Natuur.
De workshops vonden plaats bij Groene Hotspot
Houten, op het Wellantpark. De vmbo-leerlingen
kwamen zelf met het idee om natuurworkshops te
geven en legden hun idee vervolgens voor aan een
leerkracht van de Montessorischool Houten.
Uiteindelijk hebben 50 basisschoolleerlingen
natuurworkshops gevolgd. Een mooi voorbeeld van
hoe belangrijk het is om op de basisschool al met
natuureducatie te beginnen. Want waar je een band
mee hebt, wil je ook beschermen.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/vmboerswellant-geven-natuurworkshops-aan-scholierenmontessori
Omvorming Wellantpark naar meer
natuureducatie
Naar aanleiding van de sessie met architecten is in 2019
het eerste begin gemaakt tot de omvorming van het
Wellantpark. Er is begonnen met de hoofdstructuur,
minder voorbeeldtuinen, meer ecologisch groenbeheer,
een beleefbos en een voedselbos.
Studenten van het mbo en vmbo participeren hier in.

Stoeptuin Buren i.s.m. gemeente Houten
Omwonenden van de vestiging Houten hadden de
wens om een stoeptuin te maken. De gemeente heeft
de tegels eruit gehaald en goede grond opgebracht.
Het project werd voorbereid bij het mbo (beplantingsplan en bestellingen) en de realisatie is gedaan door de
buurt in samenwerking met Vmbo-leerlingen.
De stoeptuin vormt nu een prachtige groene blikvanger
voor het aankomende verkeer, en is daarmee ook een
flinke verbetering van het aanzien van de entree van de
wijk. Maar bovenal is het een project 'van de buurt voor
de buurt': een mooie samenwerking tussen de
leerlingen van Wellantcollege Houten en hun naaste
buren. Dit project is genomineerd voor de impactprijs
2019 in de categorie vmbo:
https://www.youtube.com/watch?v=CKcBycN1GYg
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
buurtinitiatief-maakt-houten-weer-een-stukje-groener
12
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Projecten met een innovatief karakter
Project Miele i.s.m. de Ginkelgroep
en NL Greenlabel
Miele wilde graag de waterbasins omvormen tot biodiverse tuinen. Mbo-studenten hebben op basis van
deze wensen tien ontwerpen met beplantingsplannen gemaakt, die aan Miele gepresenteerd werden.
Uiteindelijk werd hier één ontwerp uit gekozen,
wat door de Ginkel Groep in samenwerking met de
studenten van Wellantcollege mbo Houten uitgevoerd
is. De ontwerpen en de uitvoer zijn getoetst aan de
eisen van NL Greenlabel. Dit project laat zien dat projectonderwijs waarin een maatschappelijk belang centraal staat, heel goed gerealiseerd kan worden in
samenwerking met het groene bedrijfsleven.
https://www.groenehotspothouten.nl/projecten/
onderhoud-en-herinrichting-buitenruimte-miele
Watervriendelijke tuin i.s.m. Gemeente
Utrecht en Wilde Weelde hoveniers
In de Utrechtse wijk Overvecht staat het ‘Gasvrij thuis’,
een modelwoning waarin de gemeente de mogelijkheden laat zien om een woning van het gas af te
koppelen. Hovenier- en Urban Green Development
studenten van Wellantcollege hebben bijgedragen aan
het ontwerp van een watervriendelijke tuin bij deze
woning. Hierdoor is het huis nu niet alleen afgekoppeld
van het gas maar is ook de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het riool. Al het water blijft nu op het perceel
en komt ten goede aan de plantenrijke tuin. De tuin is
aangelegd met behulp van de Gemeente Utrecht en
Wilde Weelde hoveniers. Dit project is genomineerd
voor de impactprijs 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=YuGSnMXbpB0
Japanse beleeftuin voor zorginstelling
Philadelphia door studenten brancheopleiding i.s.m. hovenier Marco Hijkoop
Wellant Houten werd benaderd door Philadelphia met
de vraag of studenten een ontwerp voor de nieuwe tuin
konden maken. Het project werd vervolgens gekoppeld
aan de specialisatie tuintekenen, een vak in het 3e jaar
van de brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier.
De Japanse belevingstuin van Ylette Koskamp kwam
uiteindelijk als winnaar uit de bus. Wat deze uitverkiezing extra bijzonder maakt, is dat Ylette oorspronkelijk
uit de zorg komt en sinds februari 2019 in dienst is bij
een hovenier. De aanleg van de tuin kwam voor
rekening van Marco Hijkoop, oud-student van Wellant,
die hiervoor nauw samenwerkte met Ylette.

Materialen voor de tuin, zoals bankjes, werden
geschonken door lokale bedrijven.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/studentontwerpt-japanse-tuin-voor-zorginstelling-philadelphia

Studentenproject Urban Green
Development i.s.m. gemeente Den Haag
Dit project heeft een award gekregen tijdens
de KCNL-dag. Studenten van de Urban Green
Developmentopleiding in Amsterdam geven advies over
de herinrichting van een wijk. Het betreft de spoorwijk
in Den Haag, dit maakte deel uit van een groter geheel,
namelijk het KCNL-project ‘Gezonde Groene Wijk’ waarin zowel mbo alsmede hbo samenwerken.
https://www.youtube.com/watch?v=ucplr4rr1f0 en
https://www.kcnl.nl/nl/kcnl/show/Winnaars-KCNLStudenten-Innovatieprijs.htm

Overige projecten
Vakmanschapsroute Ottoland
Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland is gestart met
een nieuwe opleiding in 2019-2020: de vakmanschapsroute. De vakmanschapsroute is een vijf- of zesjarige
opleiding, waarbij leerlingen uiteindelijk van school gaan
met een mbo 2 diploma. De opleiding wordt in zijn
geheel aangeboden in Ottoland.
De leerling wordt praktisch en vakbekwaam opgeleid
in de volgende drie richtingen: Groen, Grond en Infra,
Hovenier en Melkveehouderij. De Vakmanschapsroute
geeft direct toegang tot de vervolgopleiding mbo
niveau 3. Samen met bedrijven uit de regio wordt deze
opleiding vormgegeven. De leerling loopt gedurende de
opleiding stage bij diverse bedrijven waar ze uiteindelijk
ook hun opleiding afronden.
https://www.blauwzaam.nl/index.php?id=408

Herontwikkeling brancheopleidingen VHG
Om te zorgen dat de brancheopleidingen in de groene
sector actueel blijven is een werkgroep bezig geweest
deze opleidingen te actualiseren. De werkgroep bestond
uit mensen van de groene hotspot en het team groen,
andere scholen, VHG en het bedrijfsleven. Inmiddels ligt
er een geheel vernieuwd curriculum voor de opleidingen assistent hovenier, aankomend hovenier, hovenier
en vakbekwaam hovenier. De opleiding aankomend
projectleider is ongewijzigd gebleven omdat die nog
13
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maar kort geleden is ontwikkeld. Momenteel wordt de
opleiding aankomend projectleider alleen aangeboden
in Houten en Eindhoven waarvan Houten de grootste is.
Onderdeel van deze vernieuwing is ook profilering met
een daarbij behorende campagne:
https://www.vhg.org/ikbengroencampagne
Zie ook link naar de brancheopleidingen:
https://www.wellant.nl/cursussen-trainingen/cursussentrainingen-groenvoorziening/ en https://www.vhg.org/
branche-opleiding/vakbekwaam-hovenier

Een deel van deze cursus zal gesponsord worden door
Tuinfonds TIQ (Tuinieren met IQ). Het is een mooie kans
om de professionaliteit van Wellantcollege te laten zien
voor een groot en divers publiek.
Docent Jurjen Hogervorst gaat het begeleiden samen
met experts uit het werkveld. Naast de masteropleiding
wordt er ook een stage aangeboden die ook interessant is voor de deelnemers van de branche-opleiding.
Uiterlijk mei 2020 wordt hiervoor geworven via de
kanalen van Rijksmuseum en Wellantcollege.

VHG Excellentieprogramma
(excellente bedrijven, excellente scholen)
Wellantcollege werkt met een aantal groenbedrijven
samen in het programma ‘excellente scholen –
excellente leerbedrijven’, dat VHG samen met enkele
aoc’s heeft opgezet. In dit programma beoordelen scholen en bedrijven samen het lesprogramma. Bedrijven,
leden van VHG, vullen delen van het programma in,
verzorgen stages van hoge kwaliteit en bieden bedrijfsstages aan docenten. Voor de excellente bedrijven is er
een speciale plek ingericht op de groene hotspot:
https://www.groenehotspothouten.nl/bedrijven.
Zie ook: https://www.groenehotspothouten.nl/
projecten/excellente-scholen-en-bedrijven.

Doelstellingen:

Project Rijksmuseum
Via het netwerk zijn we in contact gekomen met het
Rijksmuseum. Zij willen graag met ons samenwerken in
het kader van tuinen en beplantingen. Het resultaat is dat
we in studiejaar 2020/2021 samen met het Rijksmuseum
een cursustraject gaan draaien. De cursus heet:
“Masteropleiding hoogwaardig beheer van beplanting”.

• Masteropleiding wil een platform bieden om
het ambacht van hovenier, in het bijzonder
het hoogwaardig beheer van beplanting, in de
schijnwerpers te zetten. Nu het belang van een
groene leefomgeving steeds duidelijker wordt, is
het belangrijk om meer aandacht en waardering te
schenken aan het beheer ervan.
• Met de Masteropleiding wordt tevens het onderhoud
van de tuin van het Rijksmuseum naar een hoger plan
getild. De beheerders zullen meer betrokken zijn bij
de tuin. Voor het publiek zal het beheer van de tuin
zichtbaarder en toegankelijker zijn dan nu het geval is.
• Met de Masteropleiding wordt beoogd het beheer
van beplanting aantrekkelijker te maken voor meer
mbo-studenten. Wellantcollege kan op deze plek
laten zien hoe interessant het vak is (door middel van
borden en QR-codes).
• Het Rijksmuseum heeft als doelstelling het mboonderwijs te ondersteunen.

14
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Ontwikkeling Topopleiding
Urban Green Development
Op verzoek van de community van de Groene Hotspot
Houten zijn we gestart met het ontwikkelen van een
topopleiding Urban Green Development als plus op een
niveau 4 opleiding.

van groen en deze breed wisten te onderbouwen.
Bovendien kunnen ze aansluiten bij de Sustainable
Development Goals (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.
Overheidsinstanties en grote bedrijven werken steeds
meer vanuit dit gedachtegoed.

In het ontwikkelteam is veel inspraak geweest van
externe experts. Een deel hiervan zal ook lessen
verzorgen in dit traject. Totaal zijn er 5 groendocenten
betrokken die hierin gaan les geven, steeds in
samenwerking met het bedrijfsleven.

De topopleiding Urban Green Development

In deze opleiding kan een cursist leren om met een
toekomstgerichte blik naar de leefomgeving te kijken
waarin groen en water een belangrijke rol spelen.
De cursisten worden opgeleid tot experts die duurzame
en groene oplossingen kunnen bedenken voor vraagstukken die ontstaan door klimaatverandering.
In de opleiding is er aandacht voor principes als
biodiversiteit, circulair denken, eetbaar groen,
het vergroenen van gebouwen en de sociale aspecten
van groen. Zo kunnen cursisten bewuste en toekomstgerichte keuzes maken voor de realisatie en het beheer

bestaat uit de volgende thema’s, die in 6
masterclasses aan bod komen:

•
•
•
•
•
•
•

Biodiversiteit/ecologisch groen
Sociale waarden van groen
Trends van vroeger en nu
Circulair denken
Klimaatadaptatie
Eetbaar groen
Het levende gebouw

Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele opleiding
te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. De masterclasses duren elk 4 dagen.
Zie ook: https://wellant.nl/cursussen-trainingen/cursussen-trainingen-groenvoorziening/
topopleiding_urban_green/
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Groenstudieclub Midden-Nederland
De studieclub komt onder de vlag van de Groene
Hotspot 5 keer per jaar bij elkaar op het Wellantpark.
Mede dankzij de Groene Hotspot Houten groeit deze
club. Zie ook agenda, bijvoorbeeld
https://www.groenehotspothouten.nl/agenda/
lezing-daktuinen-en-klimaatadaptatie-0
Wijziging portfolio Leven Lang Leren meer
toekomstgericht
In 2019 is het aanbod van cursussen echt anders
geworden dan voorheen. Aanvullingen in het curriculum
betreffen cursussen die aansluiten op de veranderende
maatschappij. Zo is er onder andere meer aandacht
gekomen voor biodiversiteit en communicatie.
Dat resulteerde onder andere in cursussen over biodiversiteit, wilde bijen beheer, de nieuwe natuurwet
en communicatie over groen werken. De toename van
incompany-trajecten op deze thema’s geven aan dat de
sector hier op zit te wachten. Ook zijn de eerste stappen genomen in diverse cursussen rondom voedselbossen en een opleiding Urban Green Development voor
zij-instromers. De uitvoer hiervan zal in 2020 plaats
vinden. Zie ook: https://wellant.nl/cursussen-trainingen/
cursussen-trainingen-groenvoorziening/

Groene Hotspot Event: Klimaatadaptatie
Op het Wellantpark van Wellantcollege Houten werd
donderdag 17 oktober het eerste Groene Hotspot Event
georganiseerd. Hét event voor de buitenruimte van de
toekomst. De aftrap werd gegeven door weerman en
klimaatdeskundige Reinier van den Berg.
„Hoveniers moeten experts worden in duurzaamheid,”
was zijn boodschap.
Zo’n 150 mensen waren afgekomen op het seminar
met als thema Toekomstbestendig groen. In diverse
workshops werden hoveniers, gemeentemedewerkers
en andere groenmensen bijgepraat over klimaatbestendig sortiment, klimaatbestendige inrichting van de tuin,
voedselbossen en gebouwgebonden groen.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
klimaat-staat-centraal-op-eerste-groene-hotspot-event

Lezing wilde bijen beheer op de dag van
de openbare ruimte:
Op donderdag 3 oktober stond het team met een stand
op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht. Ecoloog
en bijenlector Arie Koster hield hier een lezing over de
invloed van goed bijenbeheer op de biodiversiteit.
https://www.groenehotspothouten.nl/sites/default/files/
dag_van_de_openbare_ruimte_-_lezing_arie_koster.pdf

Meedenksessie Architecten
Groene Hotspot Houten organiseerde op donderdag
16 mei een bijeenkomst voor de architecten, ontwerpers en hoveniers die betrokken waren bij de aanleg van
de oorspronkelijke tuinen in het Wellantpark (voormalig
architectuurpark Makeblijde). Deze tuinen zijn jaren
geleden aangelegd volgens een specifiek thema.
Voorbeelden hiervan zijn: de bamboetuin, meditatietuin, vlondertuin, wijngaard, vijvertuin en een voedselbos. De eerste stap is gezet om de thematuinen op het
Wellantpark in samenwerking met de studenten van
Wellantcollege Houten nieuw leven in te blazen!
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
architecten-denken-mee-over-toekomst-wellantpark
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Symposium Eikenprocessierups
Woensdag 20 november werd er bij Wellantcollege
Dordrecht een minisymposium gehouden over beheersing van de eikenprocessierups. Om de overlast van de
eikenprocessierups te beperken zijn er veel methoden
mogelijk. Maar deze methoden zijn vaak symptoombestrijding (wegzuigen of wegbranden) of pakken naast
de eikenprocessierups ook andere, niet schadelijke
soorten aan, zoals bij bestrijding met aaltjes of het spuiten van gif. Dit terwijl de oorzaak van de opmars van
de eikenprocessierups juist te zoeken is in de manier
waarop wij onze buitenruimte inrichten. Door onze buitenruimte anders in te richten kunnen we namelijk op
een natuurlijke manier de eikenprocessierups beheersen
en de overlast sterk verminderen. Dit symposium maakt
onderdeel uit van een ‘eikenprocessie-roadshow’, georganiseerd door RANOX natuurondernemer i.s.m. diverse
organisaties.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
minisymposium-over-natuurlijke-beheersingeikenprocessierups en https://www.ranox.nl/
eikenprocessie-roadshow/

Doedag praktijkschool i.s.m. Gemeente
Utrecht, Herenbos, Pouwer College en
diverse groenorganisatie en hoveniers
De doedag was voor 42 leerlingen van de praktijkscholen Pouwer College en Kranenburg uit Utrecht.
Leerlingen die van huis uit niet zo snel met de groene
sector in aanraking komen. Tijdens deze middag maakten de leerlingen kennis met diverse activiteiten in het
groen onder begeleiding van werkgevers uit de regio.
Zo kwamen ze meer te weten over veilig werken langs
de weg (Gebr. M. en W. Bron), mochten ze rijden op
een graafmachine (Van Zuijlen), met een klimtuigje de
boom in (Jos Scholman), leerden ze de beginselen van
bestraten (Bunnik Groep), en leerden ze wat een groenbedrijf onder andere doet op het vlak van speeltoestellen (Donkergroen).
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
doedag-groen-voor-leerlingen-praktijkonderwijs
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Publicatie opening Wellantpark
Via diverse kanalen hebben we gecommuniceerd dat het
Wellantpark geopend is en Makeblijde niet meer bestaat.
Maandag 7 januari 2020 was het eindelijk zover: de sleuteloverdracht van voormalig Makeblijde!
Het had nogal wat voeten in de aarde, maar Wellant
kan nu weer zelf gebruik maken van het terrein én het
pand wat erop staat. Gelegen tussen het hoofdgebouw
en de tuin in, is dit een prachtige nieuwe aanwinst voor
Wellantcollege Houten. Vanwege de unieke locatie en
de verschillende thematuinen is het terrein omgedoopt
tot Wellantpark. Dit is ook de locatie van waaruit het
team van Groene Hotspot Houten opereert.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/nieuwewellantpark-aanwinst-voor-wellantcollege-houten

Promofilm Groene Hotspot Houten i.s.m.
Groenpact, VHG en van der Tol
Om de missie van de Groene Hotspot Houten te ondersteunen is er in januari 2019 een promofilm gemaakt.
Doel was uit te leggen waarvoor de hotspot is opgericht:
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
nieuw-promofilm-groene-hotspot-houten
Spreekbeurt op Groenpact Manifestatie
Er is vanuit Groenpact gevraagd of we op de
groenpactmanifestatie van 22 januari 2019 de Groene
Hotspot Houten wilde presenteren. De reacties waren
positief en bemoedigend. Doelgroep was zeer divers:
van mbo tot en met WUR.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
groenpact-manifestatie-impuls-voor-groen-onderwijs

Publicatie in ‘Onderwijs van Morgen’
Op de website onderwijsvoormorgen.nl staat een
interessant artikel over Groene Hotspot Houten,
haar functie als makelaar in groen onderwijs en wat de
opleiding Urban Green Development kan betekenen
voor de toekomst van onze steden. Onderwijs van
morgen heeft een groot bereik in onderwijsland.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
groene-hotspot-houten-makelaar-groen-onderwijs
en https://www.onderwijsvanmorgen.nl/
groene-hotspot-houten-makelaar-in-groen-onderwijs/
Interview met de eerste Urban Greener
uit Houten: Sietse van den Berg
Sietse van den Berg studeerde als eerste student uit
Houten af aan de opleiding Urban Green Development.
Hij heeft de opleiding versneld gedaan, in twee jaar tijd.
Sietse: “Urban Green Development is een superleuke
opleiding. Het vergroenen van steden sprak me altijd
al erg aan, en tijdens de opleiding heb ik ook heel veel
praktijkervaring opgedaan. Het is ontzettend leerzaam
om met concrete projecten aan de slag te mogen,
op die manier zet je jezelf ook meer op de kaart voor
toekomstige werkgevers. UGD opent deuren.”
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
urban-greeners-houden-steden-leefbaar-en-gezond
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Online uitzending Radar:
toetsing duurzaamheidstips
In de zomer van 2019 zond consumentenprogramma
Radar een online serie over duurzaamheid uit,
waarin wekelijks een aantal duurzame tips gecheckt
werden, die eerder al in de Britse krant The Guardian
gepubliceerd zijn. De expertise van Wellant mbodocenten werd ingeroepen voor het checken van de
volgende tips:
• Begin een composthoop om de afvalstroom te
verminderen, Jan van der Wiele
• Doe de airco de deur uit en maak gebruik van luchtzuiverende binnenplanten, Geert van der Heijden
• Geef een plantje in plaats van een bos bloemen,
Heidi Kamerling
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
docenten-wellant-treden-op-als-experts-bij-radar
Publicatie Groene Hotspot Event
Tuin & Landschap
Naar aanleiding van het Groene Hotspot Event op
17 oktober publiceerde vakblad Tuin & Landschap een
artikel hierover met als titel: “Eerst Groene Hotspot Event
geslaagd”. Header: Op het Wellantcollege Houten werd
donderdag het eerste Groene Hotspot Event georganiseerd. De aftrap werd gegeven door weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg. „Hoveniers moeten
experts worden in duurzaamheid,” was zijn boodschap.
https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/
eerste-groene-hotspot-event-houten-geslaagd/
Boekpresentatie Plantenvademecum
Arie Koster i.s.m. Groene Hotspot
Donderdag 17 oktober werd op het Groene Hotspot
Event het eerste exemplaar uitgereikt van het
Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en
biodiversiteit in tuinen aan senior opleidingsmanager
Ton Westerveld. Dit prachtige naslagwerk is geschreven
door Arie Koster in samenwerking met Annemiek van
Loon. Plantenvademecum is het meest complete
naslagwerk over tuinen en biodiversiteit, voor
tuinbezitters, hoveniersbedrijven, adviesbureau's en
milieu-organisaties. Met een voorwoord van Heidi
Kamerling, projectleider Groene Hotspot Houten en
mbo-docent Stedelijk Groen bij Wellantcollege Houten.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
boekpresentatie-arie-koster-op-17-oktober
Ook hierover is een artikel geplaatst op Tuin &
Landschap:
https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/
eerste-exemplaar-plantenvademecum-gepresenteerd/

Dag van de openbare ruimte
Op donderdag 3 oktober stond het team
(Groene Hotspot Houten en Leven Lang Leren) met
een stand op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht.
Ecoloog en bijenlector Arie Koster hield hier een lezing
over de invloed van goed bijenbeheer op de biodiversiteit.
Tijdens deze beurs hebben wij gesproken met alumni,
studenten en vakgenoten. Wij hebben uitleg gegeven
over de Groene Hotspot Houten en de mogelijkheden
die studenten en vakgenoten hebben binnen dit
medium. We kregen enthousiaste reacties en hebben
goede contacten gelegd voor gastlessen en projecten.
https://www.groenehotspothouten.nl/agenda/
vakbeurs-openbare-ruimte
Nationale Groendag Wageningen
‘Biodiversiteit’
Op 14 november organiseerde de gemeente
Wageningen, Stichting Steenbreek, provincie Gelderland
en waterschap Vallei en Veluwe de Nationale Groendag.
Het thema van dit jaar was ‘Samen werken aan
biodiversiteit’. De Nationale Groendag is bedoeld voor
professionals die in de publieke en private ruimte
werkzaam zijn. De dag wordt gevuld met een plenair
programma en diverse deelsessies en excursies.
De Groene Hotspot Houten had een stand op het event
in samenwerking met leven lang leren.
https://www.linkedin.com/posts/heidi-kamerlingbb86755b_biodiversiteit-wellantcollege-activity6600868330876219392-GMAf/
TV programma “Ik zou wel eens willen
weten” over groen in de stad
Bij het tv-programma 'Ik zou wel eens willen weten'
van RTL4 geeft docent Stedelijk Groen Heidi Kamerling
van Wellantcollege Houten antwoord op de vraag waar
je groen kunt vinden in de stad. Het programma werd
zondag 27 oktober 2019 uitgezonden.
https://www.rtl.nl/
video/8a910f17-9c76-311b-a273-cd2193e46db4/
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Kampioenen komen uit Houten
Lucas Muilwijk en Mario Nederlof van team B van Wellantcollege
uit Houten zijn de winnaars van de Nationale Wedstrijd
Tuinaanleg 2019. Op de tweede plaats eindigde het team van
het Prinsentuincollege uit Breda. Het brons ging naar team A van
Wellantcollege Houten, Arne van Engelen en Bas van den Boogaard.

Skills Heroes
Van 21 februari tot en met 23 februari 2019 streden
vier teams van jonge hoveniers om de titel Nederlands
Kampioen Tuinaanleg 2019. De wedstrijd, die onderdeel
uitmaakt van Skills Heroes 2019, vond plaats tijdens de
TuinIdee beurs in ’s-Hertogenbosch. Skills Heroes zijn
landelijke vakwedstrijden voor mbo’ers.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
kampioenen-komen-uit-houten-wellant-wint-finaleskills-heroes

Oefenen in China
Voor de nieuwe lichting is er een oefenwedstrijd
georganiseerd in China. Van 16 t/m 20 september 2019
werd in het Chinese Weifang een 5-daagse oefenwedstrijd tuinaanleg gehouden tussen teams van verschillende landen die ook deelnamen aan de WorldSkills in
Rusland in augustus 2019. Wessel Rensen en Rick van
Dijk van Wellantcollege Houten vertegenwoordigden
Nederland onder begeleiding van docenten Mark van
Noppen en Willem Heuseveldt.

WorldSkills
Lucas Muilwijk en Mario Nederlof, studenten van
Wellant mbo Houten, hebben tijdens het WK voor
beroepen WorldSkills 2019 in Kazan (Rusland) bij het
onderdeel Tuinaanleg ieder een ‘Medal of Excellence’
in de wacht gesleept.

In 2021 vindt het WK tuinaanleg plaats in Shanghai.
De Chinezen zijn er alles aan gelegen om dan
wereldkampioen te worden. Vandaar dat ze deze
oefenwedstrijd organiseerden, waar maar liefst 10
Chinese teams aan meededen!
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/
oefenwedstrijd-tuinaanleg-china

De beide jongens behaalden tijdens deze internationale
vakwedstrijd voor mbo’ers in hun onderdeel een elfde
plaats met 706 punten. Aan het onderdeel Tuinaanleg
deden 24 teams mee. De scores van de eerste twaalf
teams lagen dicht bij elkaar. In totaal namen aan
WorldSkills 2019 in 56 vakwedstrijden 1350 kandidaten
uit 63 landen deel. De gouden medaille bij Tuinaanleg
ging naar Zwitserland. Het zilver was voor Zuid Tirol
(Italië) en het brons voor Colombia.
https://www.groenehotspothouten.nl/nieuws/medaillevoor-wellantstudenten-bij-worldskills en https://youtu.
be/tvx7S2LYnzI
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Wellantcollege en Groene Hotspot Houten ondersteunen
en stimuleren de internationale samenwerking met andere
onderwijsinstellingen en groene bedrijven. Elk jaar gaan er veel
mbo-studenten op stage in het buitenland en vinden er diverse
internationale uitwisselingsprogramma's plaats, waar studenten
en docenten uit verschillende landen elkaar kunnen leren
kennen en nieuwe kennis en expertise kunnen opdoen.
Yebisu
Deze 3-daagse bijeenkomsten worden georganiseerd
door de partners van Yebisu die uit Europa komen.
Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar om kennis
te delen op onderwerpen die spelen in de branche,
in Europa en binnen de bedrijven.

In de zomer van 2019 werd de bijeenkomst verzorgd
door Van Senten Groenprojecten in Soest. Groene
Hotspot Houten heeft een onderdeel verzorgd in het
programma om het concept te presenteren. Daarbij is
er uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking
binnen projecten met studenten, bedrijven en overheid.
In de herfst van dat jaar zijn wij aanwezig geweest
bij de bijeenkomst bij Irado in Schiedam waarbij het,
onder andere, ging over scholing van personeel.
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Doelstellingen 2020/2021

Voor studiejaar 2020/2021 hebben we een aantal
concrete doelstellingen geformuleerd:
• In 2020 komt een totaalplan voor het Wellantpark,
de schooltuin en overige tuinen van de vestiging
Houten met een duidelijk ontwerp, inbreng externen,
ideeën en een financieel plan. Deze zal opgeleverd
worden aan het bestuur (valt onder project 4buiten).
• Op het Wellantpark en op de schooltuin is er meer
ruimte voor educatie. Op minimaal 10 plekken komen
er educatieborden met info en een QR-code.
• Minimaal 1 keer per jaar wordt het Groene Hotspot
Event georganiseerd.
• Minimaal 1 keer per jaar wordt een
alumnibijeenkomst georganiseerd op het
Wellantpark.
• Het aantal leden van de Groene Hotspot neemt
toe met 20%.
• Het aantal inhoudelijke bijdragen van groene partners
neemt toe. Zo zal er iedere maand minimaal 1
inhoudelijke bijdrage op de website van een partner
geplaatst worden.
• Iedere student die stage en/of werk zoekt begint
bij de Groene Hotspot met zoeken.
• De Groene Hotspot organiseert minimaal 4
gastlessen voor de studenten, passend bij het
curriculum en belevingswereld.

• De Groene Hotspot organiseert de Skills-wedstrijd
Tuinaanleg.
• Twee keer per jaar organiseert de Groene Hotspot
een activiteit voor basisschoolleerlingen waarbij
natuureducatie het uitgangspunt is.
• Per week wordt er minimaal 1 keer gepost op
social media.
• Topopleiding UGD en Cursus Voedselbos gaat
van start.
• Het aantal projecten met het vmbo Houten gaat
groeien met 20%.
• Projecten met andere Wellant vmbo-scholen worden
opgestart en er zijn minimaal 3 uitgevoerd.
• Doorstroom vmbo en mbo zal beter op elkaar
afgestemd worden. Daarvoor organiseert de
Groene Hotspot een bijeenkomst.
• Eerste stappen tot internationale samenwerking
worden vorm gegeven.
• Samenwerking met de Blauwe Hotspot zal intensiever
zijn zodat we cross-sectorale projecten beter kunnen
oppakken. Er zal 1 project gezamenlijk opgepakt
worden.
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Stichting Wellant
Postbus 177
3990 DD Houten
Wellantpark
Oud Wulfseweg 3
3992 PK Houten.

Het Wellantpark is de thuisbasis van Groene Hotspot Houten. Op het
Wellantpark kunnen ruimtes gehuurd worden voor bijeenkomsten die met
groen en/of onderwijs te maken hebben. Voor meer info bel met Jolanda
Blauwendraat; 06 51 20 31 75. Of mail naar: info@groenehotspothouten.nl
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