
Een plek om te bewegen, leren en ontmoeten

Onze Child Health 
Campus Utrecht
De organisaties op het Utrecht Science Park werken aan  
een gezonde leef- en speelplek rondom de ziekenhuizen.  
Een omgeving waar kinderen, ziek of niet ziek, familie en 
professionals elkaar kunnen ontmoeten. Een uniek project 
waar we jouw hulp voor nodig hebben. Denk mee over hoe de 
nieuwe plek eruit gaat zien en win! Graag ontvangen we jouw 
idee vóór 15 juli. Vul de enquête in en beschrijf jouw idee door 
de enquête in te vullen via: 

www.hetwkz.nl/childhealthcampus

In samenwerking met:
Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie, Provincie Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, Stichting 
Utrecht Science Park, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Fritz Redl School, Stichting Het Utrechts Landschap,  
Ronald McDonald Huis Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Sportcentrum Olympos Utrecht, WKZ Sportief,  
Ondernemersfonds Utrecht

Wilhelmina Kinderziekenhuis



Wat is de Child Health Campus?
Stel je voor: oefeningen doen in de buitenlucht, je vriendjes of vriendinnetjes  
ontmoeten bij de Hollandse Waterlinie, wandelen op het blote voetenpad,  
een ijsje eten… Zo kan de Child Health Campus eruit gaan zien!

Skateboard, fiets of rolstoel
De Child Health Campus wordt een plek waar kinderen kunnen bewegen  
buiten de muren van het ziekenhuis en waar zij professionals kunnen ontmoeten. 
We noemen het campus vanwege de opzet: een buitenplek om te ‘hangen’, te  
wandelen, een broodje te eten, te spelen, een voorstelling te kijken, te leren over 
de omgeving of over hoe je gezond kunt leven. En Child Health omdat het alles te 
maken heeft met zorg voor kinderen. 

Denk mee en win!
Er zijn al veel leuke ideeën verzameld voor de inrichting van de Child Health Campus,  
maar wij willen graag weten wat jij van dit mooie plan vindt. Heb je suggesties hoe 
het nóg beter kan? Vertel jouw idee voor de nieuwe Child Health Campus door  
de enquête in te vullen! Degene met het leukste idee wint een bezoek aan een voor-
stelling of wedstrijd naar keuze en/of mag het bespreken met de landschapsarchitect 
en de kinderraad. Samen onderzoeken we of jouw plan een plek kan krijgen op de  
nieuwe campus.

Meer informatie 
hetwkz.nl/childhealthcampus


