Brabantse kennisagenda
“Natuur en samenleving”

Leefomgeving Brabant
‘Investeren in een aaneenges loten natuurnetwerk,
natuur en economie e lkaar lat en versterken en het
vergroten van betrokkenheid van Brabanders bij
natuur.’ Vanuit dit natuurbeleid wil de Brabant
ondernem ers stim uleren t e inv ester en in natuur en
landschap als onderdeel van hun v erdienm odel en
daarbij de kennis van de HAS inzetten.
Om te kunnen bouwen aan hoogwaardige
kennisontwikkeling is behoefte aan focus en
structuur van de kennisvragen en de hiervan afgeleide praktijkprojecten. Het met dat doel
opgezette programm a ‘groen ondernemerschap’ heeft studenten in diverse praktijkstudies de
ruimte geboden m ee te denken m et ondernemers in de opgave om een ‘ondernemende EHS’ in
Brabant te realiseren. Sam en m et de Provincie Noord-Brabant heeft HAS Hogeschool begin 2016
een Leefom geving Event georganiseerd waarbij het them a ‘Natuurlijk kapitaal; de natuur als
econom ische drager’ centraal stond. Op deze netwerkdag hebben veel ondernemers, overheden,
maatschappelijke partijen, docenten en studenten hun kennis en vraagstukken gedeeld. De
langjarige sam enwerking tussen de Provincie en de HAS en het besef dat veel Brabantse
ondernem ers op zoek zijn naar duurzam e bedrijfsm odellen waarin ze de natuur ee n belangrijke
plek geven, heeft er onlangs toe geleid dat de Provincie en de HAS hebben besloten gezam enlijk
een

lectoraat ‘nieuwe verdienmodellen met natuur’

op te zetten.

Inspiratie uit Brabant; ‘natuur en economie’
Natuurlijk Boeren: ‘Je w ilt het a ls boer over een
andere boeg goo ien: meer verb ind ing met je
omgev ing, meer b iod ivers ite it, beter zorgen voor je
bodem. Maar hoe? Door samen te leren. .
Onderzoekers en studenten denken mee, collega boeren en de maatschappij z ijn je k lankbord. ’
Herenboeren Wilhelminapark Boxtel: Om 500
mensen te kunnen voeden beschikken we over een
landgoed van ongeveer 20 hectare. Op de boerderij
wordt geboerd met respect voor de boer, de dieren ,
de bodem, de natuur en de cultuurhistorie.
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