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Doelstelling

Er is een groeiende behoefte aan economische dragers voor natuur, om op een duurzame en
efficiënte wijze natuurdoelstellingen te behalen, waarbij ook werkgelegenheid voor
Nederlanders en andere Europeanen gecreëerd wordt in de agrarische krimpgebieden van
Europa. Er moeten innovatieve onderwijsactiviteiten ontwikkeld worden die gericht zijn op
het opzetten van ondernemingen die nieuwe (lokale) economieën creëren rondom natuur en
bijvoorbeeld (internationaal) toerisme. Hierdoor worden grote natuurontwikkelingsprojecten
(als onderdeel van duurzame en relatief goedkope gebiedsontwikkeling) en het realiseren
van Natura 2000-doelstellingen voor de Europese bevolking economisch aantrekkelijk.
Doel van het project is onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen waarin studenten,
docenten en onderzoekers samenwerken met natuurorganisaties, ondernemers, overheden
en andere lokale partners, waarbij alle partners gestimuleerd worden bij te dragen aan de
ontwikkeling van economische dragers voor de ontwikkeling van wildernis in de leeglopende
agrarische gebieden binnen het Natura 2000-netwerk in Europa.
Subdoelen:
• ontwikkelen, uitvoeren en testen van nieuwe onderwijselementen op mbo-, hbo- en woniveau;
• uitvoeren gezamenlijk onderzoeksprogramma, inclusief een start- en een eindsymposium.

Werkwijze

Tegelijk met het startsymposium wordt begonnen met het formuleren
van onderzoeksdoelstellingen en -programma. Er wordt geïnventariseerd wat de
onderwijsbehoeften zijn en hier worden op verschillende niveau's onderwijsprogramma's voor
ontwikkeld en getest. De onderwijsprogramma's worden getest en geëvalueerd met
studenten. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en het project wordt afgesloten
met een eindsymposium.
Penvoerder is Hogeschool Van Hall Larenstein. In het project wordt samengewerkt met
meerdere onderwijs- en onderzoeksinstituten en professionele organisaties op het gebied
van ondernemerschap, toerisme, recreatie, natuur en ontwikkeling, waaronder Wageningen
UR, Alterra, Helicon Opleidingen, stichting ARK, programma ReWilding Europe.

Resultaat

UIt de tussenrapportage:
• Nieuwe BSc minor Tourism, Conservation, and Development op Wageningen Universiteit
waarvoor het nieuwe vak Development of sustainable tourism is ontwikkeld.
• Nieuwe VHL bachelor Minor International Nature Entrepreneur.
• Nieuw Erasmus Intensive Programme European Wilderness Entrepreneurship.
• Extra onderwijsmateriaal voor hbo- en mbo-studenten wordt ontwikkeld via WURKS project
NatuurTOGO.
• Het startsymposium was georganiseerd in samenwerking Maastricht School of Management
en is gehouden op 8 maart 2012 bij WWF-NL in Zeist met de titel: “The Business of Nature
Conservation: What Europe can learn from Africa”.
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