Studenten kunnen complete
proeftuinen met bomen
aanleggen in landschapshal
Helicon Nijmegen breekt oude kassencomplex af om groenopleiding te
vernieuwen
Mbo- groenopleiding Helicon in Nijmegen gaat volgende maand de grote plantenkas in zijn achtertuin slopen om plaats te maken voor een landschapshal. De hal moet het boegbeeld worden voor een innovatieve uitstraling van de opleidingen tuin- en landschapsinrichting en hovenier.
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De plantenkas die tientallen meters achter

Zichtbaarheid

twintig mbo-scholen van Nederland te horen. Nu

het schoolgebouw ligt, staat er al ruim 35 jaar.
Inmiddels ligt hij er deprimerend en vervallen bij.

zitten we in de middenmoot. Wel willen we een
kleinschalige school blijven, al willen we licht in

Vroeger werd de kas gebruikt voor de opleiding

Per 1 juni dit jaar is Staal aangesteld om Helicon
MBO Nijmegen zichtbaarder te maken. Samen
met de vestiging in Boxtel zet Helicon vol in op de

groente- en bloementeelt. Maar na vijf jaar werd

opleiding tuin, park en landschap. Staal zegt daar-

deze opleiding afgestoten en dus kreeg de kas
een andere functie. De studierichting tuin, park en

over: ‘Onze school is momenteel letterlijk niet zicht-

landschap nam de kas in gebruik, met name om
de leerlingen er in de winter te leren bestraten.
‘Maar daar is een kas primair natuurlijk niet voor
bedoeld’, legt Suzanne Staal, vestigingsdirecteur,
uit. ‘Voor de praktijklessen tuin- en landschapsinrichting en hovenier bouwen we daarom de landschapshal. ’

leerlingenaantal stijgen.’

baar. Vanaf de weg kunnen voorbijgangers niet
goed zien dat onze school hier zit. Maar ook willen
we meer zichtbaarheid onder onze doelgroep. We
zijn nu vooral een regionale school voor jongeren
uit de dorpen rond Nijmegen, maar we willen
ook jongeren uit de stad Nijmegen aanspreken.
Daarnaast willen we meer meisjes aantrekken. De
doelstelling van Helicon is om in 2020 tot de beste

Leerlingen kunnen bomen
gaan planten in de hal

Daarom wordt de omgeving van de school aangepakt: de conciërgewoning die nu de zichtlijn
van de weg naar de school onderbreekt, wordt
afgebroken. In november wordt driekwart van het

Suzanne Staal, vestigingsdirecteur Helicon MBO Nijmegen.

kassencomplex verwijderd; een kwart blijft over
voor het geven van onderwijs. In mei volgend jaar
gaat de bouw van de landschapshal van start. Eind
2016 moet deze klaar zijn. Naast de landschapshal
komt ook een nieuw gebouw dat het dierenverblijf
moet worden voor de Helicon-opleidingen dierverzorging. Helicon, dat in totaal bestaat uit negen
mbo-vestigingen en vier vmbo-vestigingen, investeert niet alleen in Nijmegen in een landschapshal,
maar ook in Boxtel. ‘De vestiging moet meer kleur
krijgen’, concludeert Staal. Ze lacht. ‘Voornamelijk
een groenere kleur.’
Ook voor meisjes
Daarop voortbordurend, vervolgt Staal: ‘De landschapshal past bij de nieuwe uitstraling die onze
school wil hebben: meegroeiend met de innovaties
in de praktijk.’ In de hal van dertig bij dertig meter
zullen de nieuwste gereedschappen, materialen
en faciliteiten aanwezig zijn. Er komen twee diepe,
langwerpige bakken met zand te liggen, waarin
leerlingen grotere stukken tuin kunnen aanleggen met complete pergola’s, vijvers, beplanting en
bestrating. Rond deze twee rechthoekige zandbedden bevinden zich de opslag van bestrating,
schuttingen, opsluitbanden, pergola’s, het kleine
en grote tuingereedschap, de kluisjes voor de

De verouderde kas wordt nu met name gebruikt voor lessen bestrating.

www.stad-en-groen.nl

57

ACHTERGROND

Helicon-leerling neemt de schooltuin onder handen.

Helicon-leerling verwijdert onkruid en schoffelt.

moment van de dag zien wat de leerlingen binnen
aan het maken zijn. De hal wordt ook bestemd
voor de jaarlijkse tuinenwedstrijd, waarbij leerlingen uit Oost- en Midden-Nederland de strijd met
elkaar aangaan voor het aanleggen van de mooiste
en origineelste tuin. Buiten, naast de hal, komt een
lap zwarte grond te liggen, zodat de praktijklessen
tuinaanleg in de zomer buiten kunnen plaatsvinden. Klein grondverzet gebeurt niet in de landschapshal; deze lessen blijven buiten plaatsvinden.
Nieuwste van het nieuwste gereedschap

Wilbert Borgers van Dolmar-dealer Borgers Tuintechniek overhandigt het pakket Dolmar-gereedschappen aan Suzanne Staal.

leerlingen, veiligheidshandschoenen, werkkleding,
sanitaire voorzieningen, een doucheruimte, een
instructielokaal en een werkplaats. ‘We willen meer
meisjes aantrekken in het groenonderwijs’, aldus
de vestigingsdirecteur. ‘Wij denken dat we ons met
nette en goede voorzieningen beter profileren
ten opzichte van meisjes. Hovenierswerk is niet
per definitie zwaar en vies werk. Daarnaast geven
we ook voorlichting over andere richtingen in het
groenvak, in plaats van de nadruk te leggen op
werk in de buitendienst. Met een diploma tuin- en

landschapsinrichting kun je uiteindelijk ook ontwerper worden of adviseur, en bureauwerk gaan
verrichten. Meisjes zullen zich daar wellicht sterker
toe aangetrokken voelen.’
Bomen aanplanten
De hal wordt bijna vier meter hoog, zodat leerlingen er makkelijk palen in de grond kunnen slaan
en bomen planten. Aan de voorkant is de hal
open voor het oog van de rest van de school door
een gevel van glaswerk. Zo kan iedereen op elk

Helicon heeft met Dolmar-Makita een speciaal
contract afgesloten, waarbij Dolmar-dealer Borgers
Tuintechniek uit Angeren telkens het nieuwste van
het nieuwste gereedschap aan de school levert in
bruikleen. Op deze manier behoudt Helicon voeling met de praktijk. Het gereedschap bestaat uit
vier kettingscharen PS5105-38 cm, een kettingzaak
PS7910-50, vijf bosmaaiers MS-4300.4U, twee bosmaaiers MS-4510, twee heggenscharen HT-2360D,
een stokheggenschaar MH-246.4D, een bladblazer
PB-7650.4, een doorslijper PC-6112WS, twee elektrische heggenscharen HT-6510, een hogedrukreiniger HP-7000, een grondboor PD-520, een aggregaat EG441A, een bladblazer 2x18V DUC252Z,
een heggenschaar 55 cm 2x18V DUH551Z, een
grondboor 100x800 mm en tot slot twee bokaccu’s
BL1840 18Vx4A.
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