Scholen aan de slag met Handleiding Groene Schoolpleinen

Tuinieren op het schoolplein
kinderen. Als je ziet hoe kinderen ermee
bezig zijn, dat is enorm leuk om te zien.
En ze steken er nog wat van op ook.”

Bloei en beweging

Hoveniers van ’t Hofland helpen de kinderen bij het voltooien van de vierkante meter tuin op het
schoolplein.
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OBS De Magneet in Amersfoort is één
van de 10 Nederlandse basisscholen die
een vierkante meter tuin cadeau hebben
gekregen. “De tuintjes zijn aangelegd in
het kader van de Groei & Bloei Nationale
Tuinweek die in juni is gehouden” legt projectleider Jacco Wisman uit. “We doen dat
om actief tuinieren door jonge kinderen
te bevorderen. En zo vestigen we ook
de aandacht op groene schoolpleinen
en alle voordelen die daaraan kleven.”

Gemis
Schooldirecteur Paul Bruijn van basisschool De Magneet neemt het handboek
met interesse in ontvangst. “Op deze
vierkante meter groen en wat bomen na
is het plein behoorlijk versteend. Er zijn
plannen in de maak om met ouders en
leerlingen meer groen aan te brengen.
Dat is nu echt een gemis voor de kinderen.
Kortom: hier is nog veel te doen!”

werd gevraagd: “We hebben al vaker
groene schoolpleinen aangelegd, onder
andere bij de school van mijn eigen

Ook zelf aan de slag?

Zelf onderhouden
De tuintjes worden onder leiding van
een VHG-hovenier ingericht zodat de
kinderen ze zelf kunnen onderhouden.
Hovenier Frank van den Bunt was direct
enthousiast toen hij om medewerking

Ontwerper Hans Bouwens, van De Eeckenborgh maakte voor de vierkante meter
een tuin die is geïnspireerd op het thema
‘Nederland in bloei en in beweging’.
“Vanuit de lucht is Nederland een kleurige
lappendeken van water, steden, dorpen
én groen, waarin de bewoners zich
bewegen. Dat beeld heb ik symbolisch
willen weergeven”, aldus zijn toelichting.
In de tuin staan diverse kruiden zoals
munt en tijm en verschillende grassoorten
waaronder zwenkgras en pijpenstrootje.
Ook is er een omgekeerde boom in verwerkt. Deze staat voor de ommekeer
naar het vergroenen van schoolpleinen.
De hoveniers bieden de scholen daarvoor een handig naslagwerk aan, het
VHG Handboek Groene Schoolpleinen.

Hovenier Frank van den Bunt (links)
overhandigt het VHG Handboek Groene
Schoolpleinen aan schoolhoofd Paul Bruijn.

Wilt u in uw regio ook aan de slag
om schoolpleinen te helpen vergroenen? Dat kan met de Handleiding Groene Schoolpleinen van
VHG. Dit boekwerk biedt hoveniers
en scholen daarvoor veel inspiratie
en informatie. Bestellen kan via
de VHG-site.
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