GROEN LEEFPARK KENNISCAMPUS EDE
Eerste aftrap ‘Groen Leefpark’ op 22 juni 2012

Op 22 juni 2012 was er eerste gelegenheid om goede wensen voor het Groen Leefpark Kenniscampus Ede met
elkaar te verzamelen en te delen. Al enige jaren werken Groenhorst College Ede samen met zijn partners aan
de voorbereiding van het leefpark. Aansluitend op de afsluiting van het project Stad-en-Land kregen de
aanwezigen een korte inleidende workshop, die werd verzorgd door studenten van Stoas Hogeschool.
Vervolgens konden alle aanwezigen hun ideeën voor het Groen Leefpark kwijt op witte bordjes, die aan de
rand van het toekomstige leefpark werden geplaatst. De ca. 50 bordjes telden even zoveel groene wensen en
dromen variërend van ‘groen speelpark’, via ‘groene onderneming’ tot ‘stadslandbouw met (jonge) burgers’ en
van een ‘groene oase’, via ‘samen groen ontdekken en beleven’ tot ‘een groene leertuin voor alle leerlingen en
studenten van de Kenniscampus’. De bordjes met ‘voor elk wat groens/wils’ en ‘verbinding met alle groepen in
het leefpark’ benadrukten de gezamenlijke band tussen alle partners die de doorslag zal geven in de realisering
van het Groen Leefpark de komende twee jaar midden in het hart van de Kenniscampus Ede.

GROEN LEEFPARK KENNISCAMPUS EDE
In september 2012 start dit nieuwe project van het GKC-programma ‘Groene Kennis voor Burgers’, dat onlangs
is goedgekeurd door het ministerie van EL&I. In 2012-2014 wordt op praktische wijze samengewerkt aan de
invulling van een 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 omgeving. Groenhorst
College Ede is partner bij alle activiteiten en wil zijn rol als groen expertisecentrum in gezonde voeding en
leefstijl doorontwikkelen en op de kaart zetten in het hart van de Kenniscampus Ede. In het project wordt
samengewerkt door: Van Hall Larenstein, STOAS Hogeschool, Pallas Athene College Ede (namens voortgezet
onderwijs in Ede), CNS Koningin Beatrix Ede (namens de basisscholen in Ede-Zuid), Christelijke Hogeschool
Ede, NME centrum ‘Het groene wiel’ Ede, BSO ’Happy Kids’ Ede, kinderboerderij ‘De oude hofstede’ Ede,
Loohorst Landscaping Ede, kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland en gemeente Ede.

