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Doelstelling

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet het mogelijk maken voor plant en dier om
toegang te krijgen tot verschillende natuurgebieden. In theorie is de EHS al redelijk
uitgewerkt, maar in de praktijk is het de vraag of ondernemers en overheden voordelen
kunnen halen uit de EHS. Daarnaast blijven er bij het ontwikkelen van ecologische
verbindingszones financiële maar ook ecologische dilemma’s. De belangrijkste EHSdoelstelling is meer biodiversiteit. Daarnaast draagt de EHS echter ook bij aan
landschappelijke waarden, recreatieve mogelijkheden en welzijn van burgers. Er zijn
verschillende partijen betrokken bij de vorming van de EHS. Naast overheden spelen ook
overige partijen zoals terreinbeherende organisaties, agrariërs en overige particulieren een
rol. In communicatie en in kennistransfer tussen de betrokken organisatie blijkt nog veel te
winnen te zijn. Ook blijkt dat kennis die opgedaan wordt in onderzoeken niet doorstroomt
naar het groen onderwijs. Kleine ondernemers en NGO’s kampen hier ook mee.
Doel van het project is dat studenten vraagstukken van externe partijen kunnen
beantwoorden door verder te kijken dan sectoren, netwerken en (regio)grenzen.

Werkwijze

Binnen het project wordt een werkwijze gecreëerd die voortbouwt op het PIMC, Regioleren
en de Werkplaatsen van het programma Regionale Transitie waarin kennistransfer en
kenniscirculatie tussen de participanten in het project mogelijk is. Doordat studenten uit het
vmbo, mbo, hbo en wo, die werkzaam zijn in leerlingenstichtingen/werkplaatsen, de vragen
uit de markt vaststellen, beantwoorden en verbinden aan hun curriculum, en hierbij de
overige stakeholders laten participeren wordt de gehele regio bewuster van vraagstukken en
hun oplossingen. Daarnaast leren studenten werken vanuit de vraag uit de markt en
verwerven zo ondernemerschapskwaliteiten.
Penvoerder is Edudelta Onderwijsgroep. Andere betrokken instellingen vanuit het onderwijs
zijn ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, Van Hall
Larenstein, Hogeschool Zeeland en Wageningen UR. Bij het project betrokken ondernemers
en ngo's zijn European Centre for Nature Conservation (ECNC), Bureau Stroming,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ECEAT, Het Zeeuwse Landschap en IVN.

Resultaat

In de eindrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Bij de start van het project ‘Over je grenzen heen kijken’ heeft het Edudelta College Goes
onderzoek gedaan naar de vragen uit de regio en deze verbonden aan het curriculum van
studenten. Met een groep studenten uit het PIMC (Projectonderwijs In Maatschappelijk
Context) en coaches is de projectorganisatie opgezet en ingericht.
• Studenten van de studierichtingen dierverzorging en groenvoorziening uit het PIMC hebben
samen met de coaches de projectorganisatie opgezet en ingericht.
• De studenten hebben in de eerste fase van het project in opdracht van ‘Vlindertuin De
Berkenhof’ werkzaamheden uitgevoerd.
• Studenten van verschillende studierichtingen hebben een eerste plan gemaakt voor een
vraag van een ondernemer uit Wissenkerke die een perceel grond in wil gaan richten voor
een dierenparkje en vakantieverblijf voor kinderen.
• Een grote groep studenten is op excursie geweest naar ‘Plan Tureluur’, een natuurgebied
aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland.
• Voor een andere ondernemer in hetzelfde gebied grenzende aan het Nationaal
Oosterschelde is een eerste opzet gemaakt voor uitbreiding van de camping.
• Het natuurgebeid Oranjezon bij Vrouwenpolder is bezocht evenals het bedrijf het Vierendeel
met een minicamping, wijngaard en landschapstuin.
• Ook hebben de studenten een workshop duurzame ongediertebestrijding gevolgd. Met de
opgedane kennis en belangstelling voor dit onderwerp zijn ze verder aan de slag gegaan.
• De kennis en ervaringen van de studenten in dit project, opgedaan door te werken met de
vragen van de ondernemers uit de betreffende gebieden, zijn ingezet voor documenten die
weer door verschillende opleidingen, overheid en bedrijfsleven te gebruiken zijn.
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