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Doelstelling

De kwaliteit van natuur en landschap in Nederland staat na meer dan honderd jaar natuur- en
landschapsbescherming nog steeds onder druk. Op ecologisch gebied is er veel ervaring met
bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Maar om ook in de toekomst
een duurzame leefomgeving te kunnen realiseren, is er niet alleen aandacht nodig voor het
groen (planet), maar ook voor de mensen die in het gebied leven (people) en economische
dragers voor natuur- en landschapsbeheer (profit). Dit stelt nieuwe eisen aan
terreinbeherende organisaties en groene professionals, zoals ondernemerschap,
communicatie met de samenleving, kennismanagement. Daarnaast moet er meer ruimte
komen voor systeemdenken om effecten vanuit een breder perspectief te zien.
Doel van het programma Natuur en Landschap is bij te dragen aan een mooie en duurzame
leefomgeving. Dit doet zij door het ontsluiten van bestaande groene kennis. Daarnaast richt
het programma zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten met
betrekking tot planet, people en profit om te komen tot een invulling van natuur en landschap
die aansluit bij de wensen van mensen.

Werkwijze

De ambitie van het programma is het vergroenen van een breed geografisch spectrum.
Het programma is opgedeeld in 3 lerende netwerken: 1. Stad, 2. Land en 3. Stad & Land.
Binnen deze netwerken wordt door partners uit het onderwijs, samenleving, praktijk, beleid en
markt gewerkt aan concrete vraagstukken en resultaten. Input wordt geleverd
door projecten en initiatieven van het programmateam zelf. Met de focus op samenwerking
en kennisdoorstroming wil het een hogere onderwijskwaliteit in het groene onderwijs.
Onderwijsvernieuwing vindt voornamelijk plaats door planet te verbinden met people en
profit.
Penvoerder is Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken partijen zijn Helicon
Opleidingen, CAH Dronten, AOC Oost, Wellant College, Wageningen UR Alterra
en Wageningen UR LEI.
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