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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van
2013 van het Groen Leefpark Ede. In
deze nieuwsbrief wordt allereerst een
korte uitleg gegeven over het ontstaan
van het leefpark dat op het achterterrein
van het Groenhorst Ede komt. Daarnaast wordt vanuit verschillende oogpunten naar de toekomst gekeken en
wordt beschreven hoe en door wie het
park benut gaat worden.

Alle aanwezigen konden hun ideeën
voor het Groen Leefpark Ede kwijt op
witte bordjes

Verder zijn er werkgroepen die zich bezighouden met het ontstaan van het
leefpark. Door deze groepen wordt u op
de hoogte gehouden van de vorderingen. De werkgroep communicatie geeft
een eerste aanzet door het uitbrengen
van deze nieuwsbrief.

De eerste aftrap
Op 22 juni 2012 was er
gelegenheid om goede
wensen voor het Groen
Leefpark Ede met elkaar
te verzamelen en te delen. Al enige jaren werkt
het Groenhorst Ede samen met zijn partners
aan de voorbereiding
van het leefpark. Na de
afsluiting van het project
Stad-en-Land kregen de
aanwezigen een korte
inleidende workshop,
deze 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.
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Toekomstmuziek
Vandaag, 16 juni 2015, ben ik
samen met de leerlingen van
groep 7 van basisschool ‘De Toekomst’ naar het Groen Leefpark
Ede geweest. Vol verwachting
kwamen we met de leskist aan
bij de parkeerplaats achter het
Groenhorst Ede. Nadat de
leerlingen in groepjes waren
verdeeld, gingen ze onder
begeleiding van de leerlingen
van het Groenhorst met
opdrachten het park in. Het ene
groepje ging bij de volkstuintjes
van het Groenhorst aan de slag,
een ander bij de kikkervijver en
weer een ander groepje ging via
de doorsteek naar de kinder-

boerderij. Na een kwartier
moesten de leerlingen al weer
wisselen en kwamen ook de kas,
de bloemen en planten en de
(fruit)bomen aan de beurt. De
ochtend vloog om en nadat alle
groepjes overal waren geweest,
gingen we weer terug naar
school. Toen ik ’s middags met
de leerlingen de ochtend besprak
hadden ze allemaal leuke Foto: www.ivn.nl
verhalen en, misschien nog wel
belangrijker, een hoop geleerd.
Bij de kikkervijver
Bedankt voor de leuke ochtend
en we komen zeker nog een keer
terug!
Groetjes juf Suzanne

Inrichting en beheer
De werkgroep ‘inrichting en beheer’ heeft in eerste instantie
even moeten afwachten wat er
zou komen aan input vanuit de
andere werkgroepen. Maar dit is
inmiddels van een klein beetje,
toegenomen tot een gestadige
stroom. Een veelheid aan ideeën,
beelden, wensen, onderzoeken,
plannen etc. Perfect als input voor
het proces van bedenken van de
daadwerkelijke invulling. Daar is
vervolgens flink mee aan de slag
gegaan. De volgorde van werken
is zo ongeveer: inventariseren >
vlekkenplan > voorlopig ontwerp
> definitief ontwerp. Er is nu een
aantal keren met elkaar gesproken over het vlekkenplan en daar
is een tweede versie van goedgekeurd om mee verder te gaan
richting het echte ontwerpproces.
Inmiddels is ook het echte ontwerptraject ingegaan. Dat is best
een complex proces, zeker met zo Het eerste ontwerp
veel verschillende belangen en
betrokkenen. Maar dat maakt het
tegelijk ook heel erg boeiend. Er

is geen rem door onmogelijkheden, maar er wordt vooral naar
wat mogelijk en haalbaar is gekeken. In de aanloop naar het voorlopig ontwerp zijn in eerste instantie een aantal basisuitgangspunten op een rij gezet. Daarbij
kun je denken aan zichtlijnen,
markante punten, transportroutes,
verbindingen, plekken die meer
open of juist dicht moeten worden, dingen die je juist wel of juist
niet zichtbaar wilt maken etc.
Daarover wordt op korte termijn
weer als werkgroep een gesprek
over gevoerd, en daarna ook met
de stuurgroep. Zoals het er nu
uitziet zal er al vrij snel een eerste
schetsontwerp (door voorzet van
het voorlopig ontwerp) komen.
Het mooie is dat het dan allemaal
al een beetje op zijn plaats gaat
vallen en iedereen kan zie hoe en
waar de eisen en wensen (wel of
niet) ingevuld kunnen worden.
Een beeld zegt immers meer als
duizend woorden.
Word vervolgd…………………!
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Wensen en ideeën
De brainstormsessie bij ‘groene educatie’ heeft de volgende wensen en ideeën opgeleverd:

Leren, ontdekken spelen en beleven

Foto: www.springzaad.nl

Foto: www.springzaad.nl

Foto: fruitexperience.nl

Dierenrijke natuur: natuur waar veel dieren in leven: vogels, insecten, vlinders, bodemdiertjes,…
Natuur waar je natuurontdekkingen kunt doen. Die elk seizoen verandert. Waar je experimenten
kunt doen. Diverse beplanting, reliëf, gradiënt droog-nat
Fruitbomen en struiken

Foto: Marianne van Lier

Foto: www.springzaad.nl

Foto: www.springzaad.nl

Waterpartijen met moerasgedeelte. Schoon water met diertjes.
Een soort tribune voor instructie, met uitzicht over de tuin.
Schooltuinen/moestuintjes schooltuingedeelte waar elk kind eigen tuintje kan hebben (samen doen
bijv PABO / GH begeleidt PO/KO)

Foto: www.springzaad.nl

Foto: www.springzaad.nl

Thematuinen (kruidentuin of kruidenwand, eetbare bloemen,…)
Composthopen, natuurlijk kringloop zichtbaar maken
Speelboom op de grond (omgevallen boom om te klimmen)
Wilgen om te knotten + tenen om hutten te maken

Foto: www.springzaad.nl
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Tijdspad
Ontwikkelen
Workshops, lessenreeks en leskisten

april-juli 2013

Nieuwe omgeving en activiteiten rondom kinderboerderij

april-mei 2013

Huisstijl en website Groen Leefpark

april-mei 2013

Opstellen ondernemingsplan voedselproductie en consumptie

najaar 2013

Inrichting
Start aanleg Groen Leefpark

zomer 2013

Einde aanleg

schooljaar 2013-2014

Pilots
Groene educatie bo, vo en bso

september 2013-mei 2014

Gebruik nieuw aangelegde omgeving rondom de kinderboerderij

november 2013-mei 2014

Teelactiviteiten t.b.v. de moestuin en streekproducten

juni 2013-mei 2014

Food-activiteiten met producten uit Groen Leefpark

juni 2013-mei 2014

Jaarrondagenda
Planning groen educatie bo, vo en bso voor de seizoenen van het jaar

februari 2014

Planning voedselproductie en verwerking

maart 2014

Uitgeven nieuwsbrief per kwartaal

Tot slot
De eerstvolgende keer als je Utrecht Centraal verlaat via de achteruitgang, houd dan de gevels aan
de linkerzijde in de gaten. Daar staat in blokletters gespoten: “Niets is wat het lijkt, als je maar goed
kijkt”.
En wanneer je vervolgens een keer de achteruitgang van het Groenhorst uit loopt. Loop dan niet direct naar huis, ga even het achterterrein op en loop daar eens tot, pak ‘m beet, halverwege de akker.
Draai een keer om je as en denk dan.... niets is wat het lijkt, als je maar goed kijkt.
Dan zie je de mogelijkheden van grond, ruimte en plannen voor de toekomst. En kijk maar goed om
je heen, want in de komende jaren zal stukje bij beetje de ruimte ingevuld worden met plannen die
we nu maken. We hebben nog een hele grote klus te klaren. Het resultaat zal zeer de moeite waard
zijn. Wij gaan kennismaken met groen.
Met vriendelijke groet,
Mark Dees
Voorzitter stuurgroep Groen Leefpark Ede

