Educatie en De Levende Tuin
Een levende tuin biedt vele mogelijkheden voor activiteiten om te leren over de natuur of natuurlijke
processen. Dit geldt voor de particuliere tuin, een groen schoolplein als ook bijvoorbeeld voor een
bedrijfstuin of tuin bij een zorginstelling. Met informatie en voorbeelden uit de vernieuwde handleiding
De Levende Tuin kan de groenprofessional komen tot een inspirerende leeromgeving.

meer te leren over het verzorgen en kweken van
kruiden, groenten en fruit. Ook leert men daar over de
onderlinge relaties tussen bodem, planten en dieren.

Wat
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het belangrijk
is dat kinderen al op vroege leeftijd in aanraking
komen met de natuur.
Een groene omgeving biedt de mogelijkheid te leren
om respectvol en zorgzaam met de natuur om te
gaan.

Leg een Tiny Forest aan. Een groenprofessional,
schoolkinderen en buurtbewoners planten dan samen
met IVN een natuurlijk inheems bos, ter grootte van
een tennisbaan, in de bebouwde omgeving. Kinderen
leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur.
Een groen schoolplein biedt de school een uitgelezen
kans om daar in het lesprogramma op aan te sluiten.
Voor biologie, natuur- en milieueducatie, rekenen en
natuurlijk tekenles. En denk ook aan zorg- of
foodopleidingen in het voortgezet onderwijs.

Een groene omgeving kan ingezet worden voor tal
van educatieve doeleinden. Groene binnen- of
buitenruimten kunnen goed gebruikt worden als een
extra leslokaal.
We zien dat biomimicry, waarbij de natuur een
inspiratiebron is voor innovatieve duurzame
oplossingen, steeds meer in opkomst is.
Hoe?
De moestuin is een ideale plek voor jong en oud om

De Inspiratietuin bij Hogeschool Leeuwarden wordt gebruikt door
diverse opleidingen om in te werken en van te leren. Daarnaast is
het een heerlijke plek om te ontspannen en te ontmoeten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk
De Molen 30 | 3994 DB Houten | Postbus 1010 | 3990 CA Houten | Telefoon: (030) 659 55 50 | ledencontact@vhg.org | www .vhg.org

