Het paviljoen is ontworpen en aangelegd met leerlingen en lidbedrijven van TRI Groei in Groen.

Je eigen schoolplein ontwerpen, ook dat is keuzes maken.

TRI Groei in Groen op de Floriade

Basisscholieren ontwerpen
hun ideale schoolplein
TRI Groei in Groen, een samenwerkingsverband van groenbedrijven, boomteeltbedrijven
en gemeenten, realiseerde op de Floriade een eigen inzending. Deze staat in het teken van
het thema ‘Choices’. Via een doolhof van paden maken de bezoekers telkens een keuze.
De looproute eindigt in een paviljoen waar een expositie te zien is en waar workshops
worden georganiseerd. Voor basisscholen bijvoorbeeld. De leerlingen ontwerpen tijdens
zo’n les hun eigen tuin of schoolplein. Ook dat is keuzes maken.
Tekst: Annemieke Bos – Foto’s: Frances van Gool

“Je hele leven moet je keuzes maken”,
legt coördinator Bas van Swigchem uit.
“’Welke opleiding ga ik kiezen?’, ‘Welk
beroep past bij mij?’ We willen met deze
inzending jongeren, leerlingen en andere
bezoekers enthousiast maken en interesseren voor een opleiding in het groen.
In en om het paviljoen laten we zien dat
de groensector vele mogelijkheden biedt,
op verschillende niveaus.”

Inzet leerlingen
De variatie in niveaus is letterlijk terug te
zien in het gebouw dat is neergezet en de
gekozen beplanting. Het paviljoen heeft de
vorm van een lap grond, die door een
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schop in de grond wordt opgelicht. Via
grote traptreden loop je tussen de beplanting door het dak op, waar je een prachtig
uitzicht hebt over het themaveld Education
& Innovation. “We hebben dit paviljoen ontworpen en aangelegd samen met leerlingen
en lidbedrijven van TRI. De lidbedrijven
hebben leerlingen beschikbaar gesteld om
te helpen. Dat was heel geslaagd. Uit het
hele land zijn jongeren in opleiding hier
actief. Niet alleen in de leeftijd van zestien
tot achttien jaar, maar ook iets oudere
leerlingen, van rond de drieëntwintig jaar.
Dat was echt heel leuk om te zien.” De
goede samenwerking tussen bedrijfsleven,
onderwijs en leerlingen komt tot uiting in

de nieuwe naam waarmee het samen
werkingsverband sinds april door het leven
gaat. “TRI is Grieks voor ‘drie’”, aldus Van
Swigchem. “Het zijn de drie pijlers waarop
de beroepsopleidingen steunen. Als je het
uitspreekt klinkt het als tree (boom). Dat is
een mooie metafoor voor stevig geworteld
zijn, groeien, je steeds verder ontwikkelen,
in bloei raken en uiteindelijk een duurzaam
resultaat.”

Tuinaanleg
Eind mei vond op het paviljoen van TRI
ook de finale van de jaarlijks terugkerende
Nationale beroepenwedstrijd tuinaanleg
plaats. Vier teams, waaronder ook een

team van TRI Groei in Groen Zuid-Nederland/Citaverde, streden gedurende vijf
dagen om de Nationale titel Tuinaanleg.
Van Swigchem: “Ook daarmee promoten
we het groenvak. Daarnaast hebben we
samen met de Floriade een wedstrijd tuinaanleg uitgeschreven onder basisscholen.
De vijf mooiste ontwerpen gaan we hier
binnenkort aanleggen. Die activiteit trekt
ook weer belangstellenden.”

Schoolplein ontwerpen
Samen met Hogeschool van Hall Larenstein organiseert TRI workshops voor
basisscholen die de Floriade bezoeken
met een schoolreisje. “Daar is veel
belangstelling voor”, aldus Van Swigchem.
“Per dag ontvangen we drie à vier klassen.
Ik schat dat we straks zo’n drie- tot vierduizend scholieren op bezoek hebben
gehad. Docent tuin- en landschapsinrichting Freddy van Dijken ontvangt vandaag
groep zes van basisschool Pius X uit
Bemmel. De groep is niet helemaal compleet, maar Van Dijken gaat enthousiast
aan de slag. Na een korte uitleg over hoe
een ontwerp tot stand komt, gaan de kinderen hun ideale schoolplein ontwerpen.
Dat begint met het op een rij zetten van
de wensen. “Wat vinden jullie leuk om
te doen?” is de bijbehorende vraag. De
meest wilde ideeën voor attracties worden geopperd, van achtbaan en schietspel tot zwembad. Een wereld van verschil met hoe het schoolplein er volgens
de kinderen nu uitziet: een stenen voetbalveld, een zandbak en wat toestellen.
Een moestuin is er wel, maar die ligt wat
verder van school. Even later gaan de
kinderen wat meer reële ideeën over
brengen op de plattegronden die op tafel

klaarliggen. Afbeeldingen van alle elementen die ze kunnen toepassen helpen
daarbij.

Visvijver en bloemen
Al knippend, plakkend en tekenend ontspint zich een discussie over de lekkerste
groenten in een moestuin, het gebrek aan
gras en bomen en het verschil tussen wat
meisjes en jongens leuk vinden om te
doen. Max heeft een flink deel van zijn
schoolplein ingeruimd voor een visvijver.
“Dan kan ik in de pauze lekker vissen.”
Zijn klasgenootje Esmée kiest voor een
moestuin met veel bloemkool en sla.
“Daarnaast komt een hele rand met bloemen”, vertelt ze. “Zonnebloemen en rozen
vind ik mooi. Dan hebben we ook een
mooi uitzicht vanuit de klas. En ik wil
ook een hele rij klimrekken op het plein.”
Na afloop worden alle ontwerpen opgehangen en kort besproken. Van Dijken:
“Dit is heel leuk om te doen met kinderen.
Een goede manier hen met de sector
bekend te maken en te laten zien dat je
voor dit werk kunt worden opgeleid.”

Bas van Swigchem is coördinator van het
TRI Groei in Groen-paviljoen op de Floriade.

Esmée is wel geïnteresseerd om ‘iets met
groen’ te gaan doen later. De jongens aan
haar tafel hebben voorlopig heel andere
plannen: “militair of politieman met hond,
dat is leuk!” Ze hebben nog even de tijd
totdat ze die keuze moeten maken. Wie
weet hoe de toekomstbeelden nog veranderen, zeker na het zien van de rest van
de Floriade. “Op naar de kabelbaan!” En
weg zijn ze, om alles eens vanuit de lucht
te bekijken.

TRI-paviljoen Floriade
Het TRI-paviljoen is te bezoeken in het
themaveld Education & Innovation op de
Floriade, standnummer 76 met de titel
‘Choices’.

TRI Groei in Groen
TRI Groei in Groen is het
samenwerkingsverband van
hoveniers-, groenvoorzienings- en boomteeltbedrijven
en gemeenten. Het samenwerkingsverband leidt jongeren via de beroepsopleidende
leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
op voor een toekomst in de
‘groene ruimte’ of de boomteeltsector. Voorheen was
deze organisatie actief onder
de naam GOA.
Meer informatie is te vinden op
www.trigroeiingroen.nl
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