1) PURE Hubs - waar zijn ze
PURE Hubs zijn ontworpen om het leven in dc stad in NW
Europa te verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk, België,
Nederland en Duitsland zijn er nu 15 piloot HUBS actief.

verbinding tussen stad en land
Wat zijn PURE Hubs?
steden zijn overvolle plaatsen met hun tol aan sociale en
njimtelijke problemen. Steden hebben ook de gewoonte
enkel naar zichzelf te kijken om oplossingen te vinden
voor de uitdagingen waar ze voor staan.
Vroeger keken stedelingen niet om naar die waandevoMe
hulpbron voor hun deur het platteland. Voorbij de grenzen
van elke stad begint nog altijd de groen mimte: daar is
plaats om te bewegen, om voedsel te kweken, om te
leren„
Net als vroeger gebnjiken steden nu nog altijd niet het
volledige potentieel van het platteland. Omgekeerd
hebben bewoners en bedrijven van het platteland nabij de
stad het ook niet altijd makkelijk gevonden om met de
stad om te gaan. Het ontbrak beide partijen aan de kennis
en het netwerk om de noodzakelijke verbanden te leggen.

Daarom hebben wij PURE Hubs gecreëerd. Een PURE Hub
is een plaats waar stadsbewoners - op zoek naar gezond
eten, naar energie om hun huizen te venwamnen, naar
plaats om te spelen en te leren - , in contact komen met
ondernemers vanop het platteland, wiens zaak zal bloeien
door de extra stimulans die stadsmensen kunnen bieden.
Boerderijen kunnen transportkosten vemiinderen door
hun producten aan een lokaal publiek te verkopen, of ze
krijgen een extra inkomen door een leeromgeving te zijn
voor ouderen en gehandicapten. Kunstencentra op het
platteland kunnen ontspanning en educatie bieden aan
stadsmensen. Alle organisaties en bedrijven die het platteland met de stad verbinden kunnen dit.

2) PURE Hubs - de voordelen
De voordelen van PURE Hubs zijn overduidelijk. Bedrijven
op het platteland profiteren van de extra markt die zich
voor hen opent in de steden. De levenskwaliteit in de
steden verbetert dankzij betere toegang tot ontspannings-

faciliteiten in het groen, voedsel uit de buurt of zelfs lokaal
opgewekte groene energie. Deze nieuwe lokale netwerken
zorgen voor een groener en duurzamer leven voor alle
betrokkenen.

3) Voorbeelden van PURE H
De stad St Helens in Noord Engeland plant een bospark
dat stadsbewoners makkelijker toegang zal geven tot
groene ruimte voor ontspanning, natuurbeleving en het
proeven van plaatselijk voedsel.

De Main Apfelhaus fnjitboerderij nabij Frankfurt in
Duitsland biedt educatieve en opleidingsnjimten aan en
ontwikkelt een nieuw netwerk om de verkoop van lokale
producten op te drijven.

Heffen Gcmeenschapscentnjm nabij Mechelen in België
werkt aan een verbinding tussen de stad en de groene ruimte
van het nabij gelegen Hombeeks Plateau. Deze verbinding is
gericht op het verkopen van lokaal geproduceerd voedsel,
het organiseren van boerderijbezoeken als ontspanning of
met een educatieve bedoeling.

Rijk van Dommel en Aa
SRE zet zicli samen met ZLTO in om liet project Pure Hubs in Inet Rijl< van
Dommel en Aa, het gebied tussen Eindhoven en Helmond, te realiseren.
Om deze doelen te bereiken wordt het accent op enkele thema's gelegd:
energie, zorg, educatie, voedsel, en recreatie.
De rol van het SRE richt zich nadrukkelijk op het aanjagen van projecten,
het versnellen van bestaande initiatieven en het verbinden van partijen of
ideeën met als doel de economische ontwikl<eling in het Rijk van Dommel
en Aa te behouden.

De streek van Rijk Van Dommel Van A, een erkende groene
gordel rond Eindhoven in Nederland onderzoekt hoe het
groene energie kan opwekken voor de stad en hoe het een
thuis kan zijn voor hoognodige zorgboerderijen voor
ouderen en gehandicapten uit de stad.

Wiltu meer weten over het project PURE Hubs in het Rijk van Dommel
en Aa? Of heeft u een goed idee voor een stad-land verbinding? Neem
dan contact op meteen van de projectleiders van PURE Hubs:

4) PURE Hub partners
Onze partners zijn de plaatselijke socio-economische
netwerken, landbouworganisaties, stadsbesturen en
universiteiten.

Allen zorgen zij voor waardevolle kennis en ervaring die
stads- en plattelands gemeenschappen dichter bij elkaar
kan brengen.

éï

JAI. Stad Antwerp, België

Rorairt, plalfonn for rnral development In the
province of Antweip, België
Lelsure Development Olfiie Brabant (Vriietildshnis
Brabant), Nederland

Éï

Eindhoven Regio (SRE), Nederland

i i i Groendomeln Wasven, Eindhoven, Nederland
Agrlcuitaral innovation Brabant aiB), Nederland

Stad Uuven. België
A .

Stad Nethelen, België

^

Stad Itimhout, België

ZLTO
Kijk voor inzet van ZLTO in Pure Hubs op:
www.zlto.nl/item/10220/Pure-Hubs-Verblnding-tussen-stad-en-land
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Andriëtte van Hout: a.vanhout(S)milieudienstsre.nl/ 06 - 5 2 3 73 341
Sandra Borremans:s.borremans(5)milieudienst.sre.nl/06-295 606 82
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Kijk voor meer informatie over het gebied en de projecten ook op:
www.riikvandommelenaa.nl en www.purehubs.eu
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