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Leerlingen en studenten uit groen en grijs beroeps- en voortgezet onderwijs
werken in samenwerking met burgers , NME en maatschappelijke organisaties
aan de invulling van een groen leefpark waar groene educatieve thema’s
worden vernieuwd en herijkt. ‘Een groen leefpark verbonden aan Groenhorst
College Ede als groen expertisecentrum’ is de hoofddoelstelling van het
project. Thematisch opgebouwd voor alle lokale doelgroepen. In het park
lopen groene lijnen van natuur tot cultuur: groen leren en beleven voor alle
generaties. Thema’s variërend van groene recreatie, sport en spel, NME,
voeding, gezonde leefstijl tot praktijkleren midden in de Kenniscampus Ede.
In 2012-2014 wordt op praktische wijze samengewerkt aan de invulling van het
Groen Leefpark binnen de Kenniscampus Ede van en voor diverse doelgroepen.
Onder aanvoering van Groenhorst College Ede worden in het park groene
educatieve thema’s (gezonde voeding, leefstijl en leefomgeving) vernieuwd en
herijkt in samenspraak met (jonge) burgers, educatieve en maatschappelijke
instellingen. Het Groen Leefpark wordt de groene spiegel van de buurt en de streek.
Groenhorst College Ede is partner bij alle activiteiten en wil zijn rol als groen
expertisecentrum in gezonde voeding en leefstijl doorontwikkelen en in het
onderwijspakket op de kaart zetten midden in het hart van de Kenniscampus Ede.
In het project wordt samengewerkt door:
• Groenhorst College Ede
• Basis- en voortgezet onderwijs Ede
• Christelijke Hogeschool Ede
• Gemeente Ede (wijkbeheer)
• STOAS Hogeschool en Van Hall Larenstein
• NME centrum ‘Het groene wiel’ Ede/Wageningen
• Kinderboerderij ‘De oude hofstede’ Ede
• BSO ‘Happy kids’ Ede
• Loohorst Landscaping Ede

Groen Leefpark Kenniscampus Ede

• Groen voor onderwijs en wijk,
midden in de Kenniscampus Ede
• Van natuur tot cultuur
• Multifunctioneel groen
• Verbonden met onderwijs, buurt en
streek
• Voor alle leeftijden
• Kwaliteit van leefomgeving
• Gezonde voeding & leefstijl
• Leerlingen van grijs en groen
(beroeps)onderwijs, basisonderwijs
en buitenschoolse opvang
• Groene infrastructuur met
kenniscentrum
• Groene Kennis voor Burgers

Meer informatie
Email: M.Dees@Groenhorstcollege.nl
Een project van Groene Kennis voor en
door Burgers
www.gkvb.nl
www.gkc.nl

