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Vergroening en
pissebedden

“Kleine stukjes groen nuttig invullen”
Basisschool Fruithof steekt het hele schooljaar de handen uit de mouwen voor een groenere schoolomgeving
Begeleiders ‘Milieuzorg op School’
coachen scholen in hun groene missie

V

eel Antwerpenaren werken gestaag aan de
vergroening van de binnenstad. Waar gebouwen
en beton de plak zwaaien, kriebelen steeds meer
groene vingers hun weg naar boven. Tuinstraten,
toekomststraten, geveltuinen, samentuinen,
moestuinen, kruidentuinen, stadstuinen, bloemperken,
dakterrassen, bloembakken … Het is ons, stedelingen,
dierbaar, al dat groen. En ook het stadsbestuur maakt
duidelijk mee te willen stappen in een groengetint verhaal.
“Antwerpen is ambitieus en wil de komende jaren de
vergroening van de stad voortzetten door binnengebieden
te ontpitten en groene domeinen die vooral buiten het
stadshart liggen met elkaar te verbinden”, zei schepen van
Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (NVA) zo’n maand
geleden bij de voorstelling van de gigantische geveltuin
van het Berchemse Greenhouse Antwerp.
Dat ook de jonge generatie die groene liefde meekrijgt, is
van groot belang. Dat ook zij weet dat je tomaten niet
enkel in de winkel kunt kopen bijvoorbeeld, maar ze ook
zelf kunt kweken. Door zaadjes te planten. U lacht
misschien, maar blijkbaar is die kennis niet zo’n evidentie.
En dus rust er een grote verantwoordelijkheid op de
schouders van de scholen. Zij moeten die kleine
stadsjongeren de wondere wereld van de natuur inleiden.
Want die taak is jammer genoeg niet aan alle ouders
besteed.
Meer en meer scholen leveren op dat vlak mooie
inspanningen. Maar de manier waarop de Berchemse
basisschool Fruithof die opdracht ter harte neemt, is meer
dan een applaus waard. Op een laagdrempelige manier,
bijvoorbeeld door het ontharden van haar speelplaats,
maakt ze een groene invulling weer mogelijk. Bovendien
ziet ze haar taak ruimer en gaat ze ook buiten de
schoolpoort op zoek naar opportuniteiten. Door de buurt
te betrekken in haar vergroeningsmissie versterkt ze haar
verhaal. Kleine, onbenutte perceeltjes krijgen binnenkort
door enthousiaste, creatieve kinderhanden een nieuwe
bestemming.
En zo komen deze uit beton gehouwen stadskinderen toch
nog tot de ontdekking dat er ook in hartje Antwerpen
pissebedden te vinden zijn. Het zit hem in kleine dingen,
die groene revolutie.

Nieuw Provinciehuis zit op schema

FOTO WIM HENDRIX

Centrum. Het nieuwe provinciehuis op de Koningin Elisabethlei
groeit elke maand met één verdieping. De bouw zit daarmee op sche
ma om tegen de zomer van 2017 het hoogste punt (58 meter) te berei
ken. De voorbije jaren liep het project onder meer door problemen
met de funderingen enkele maanden vertraging op. De oplevering is
daardoor verschoven naar maart 2018. Volgens de huidige gang van
zaken zou die deadline ook gehaald worden. (jas)

Marvellous (tweede van rechts) en Naoufal (rechts).

Leerlingen van het vijfde jaar in de nieuwe serre waar zij hun moestuin gaan aanleggen. FOTO'S JORIS HERREGODS
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asisschool Fruithof in
Berchem gaat voluit
voor een vergroening
van de schoolomgeving
en wil daarbij de buurt
betrekken. Moestuintjes,
kruidentuinen, een snoephaag
met frambozen, het planten
van een boom ... “Al onze 320
leerlingen werken een heel
jaar mee aan ons ‘Grandioos
Groen’project.”
b “We merken dat onze kinderen
zich vaak verbazen als het over de
natuur gaat. Wanneer we bijvoorbeeld een bodemonderzoek met
hen uitvoeren, geraken ze helemaal in extase als ze een larve opgraven. De theorie kennen ze,
maar de realiteit die eraan gekoppeld is niet. Dat er uit een pit ook
effectief een pompoen groeit, verwondert hen”, zegt directrice Petra
Avermaete. En dus speelt de school
een belangrijke rol in die bewustmaking. “Maar daarnaast willen
we ook echt dingen ondernemen.
We willen onze school en de omgeving errond vergroenen.”
De kinderen worden daarom een
heel schooljaar door gestimuleerd
om hun groene vingers uit de mouwen te steken. Fruithof zette in samenwerking met een aantal geëngageerde ouders enkele projecten
op poten: de ontharding van een
deel van de speelplaats zodat die
op een creatieve, groene manier
een nieuwe invulling krijgt bijvoorbeeld.

“We lieten elk kind een tekening
maken van hoe zijn ideale speelplaats er zou moeten uitzien. Naast
de achtbanen en een occasioneel
subtropisch zwembad, zaten daar
hele bruikbare ideeën bij”, zegt
Wim Peters die de trekkende
kracht voor het project is van de
oudervereniging.
De school neemt ook een stukje
van de serres in de Oogststraat in
gebruik. “Die worden beheerd
door Posthof Buurtwerk en zijn
echt een verborgen parel in Berchem.” Daarnaast moet er ook een
moestuin in de school zelf komen
en zullen er nog in de Oogststraat
kruidentuintjes worden aangelegd
en een notenboom geplant. “We
vinden het erg belangrijk dat elk
klein stukje groen in de omgeving
een nuttige invulling krijgt. In een
sterk verstedelijkte omgeving als
deze is het noodzakelijk bewust om
te gaan met de weinige percelen
die we ter beschikking hebben”,
legt Peters uit. “Bovendien kun je
er vaak creatiever en vrijer mee
aan de slag dan met een gestructureerde omgeving als een park.”
Wederzijds begrip
Behalve de kinderen en hun ouders wil de school ook de buurtbewoners betrekken bij haar groene
missie. “Bij alles wat je als school
doet, is de buurt gewild of ongewild betrokken partij. Wij willen
dit gegeven op een positieve manier benaderen. Door de buurt te
betrekken bij dit vergroeningspro-

WIM PETERS
Geëngageerde ouder

“We vinden het erg
belangrijk dat elk klein
stukje groen in de
omgeving een nuttige
invulling krijgt.”
PETRA AVERMAETE
Directrice

“Door de buurt te
betrekken bij dit
vergroeningsproces,
creëer je wederzijds
begrip.”

b Milieuzorg op School, kortweg
MOS genoemd, ondersteunt basis en
secundaire scholen om van hun
school een milieuvriendelijke en
duurzame leeromgeving te maken.
MOS steunt op een samenwerking
tussen de Vlaamse overheid, de pro
vincies en Brussel. “Sinds enkele ja
ren zetten we met MOS in op de ver
groening van de schoolomgeving en
op werken rond het klimaat. Voor
dien werkten we meer rond afval,
maar dat was echt een ‘opboksen te
gen’. Dit is een positief verhaal en dat
slaat aan. Steeds meer scholen ko
men bij ons aankloppen”, zegt MOS
begeleidster Veerle Moons.
De MOSbegeleiders gaan aan de
slag met de leerkrachten. “Samen
met hen bekijken we waar de school
nood aan heeft en naar wat ze zelf

belangrijk vindt. Op basis daarvan
stippelen we een traject uit op maat
van de school. Sommige scholen
moeten bijvoorbeeld meer inzetten
op participatie, andere op communi
catie.”
Ook basisschool Fruithof in Berchem
wordt door MOS geholpen. “Daar
naast brengen we de school in con
tact met nietgouvernementele orga
nisaties als Good Planet, Bos+ en Na
tuurpunt. Zeker die laatste heeft veel
expertise en kennis op het vlak van
de lokale natuur. Deze organisaties
verzorgen dan onder meer work
shops op de scholen. Via deze weg
hopen we de jongeren wegwijs te
maken in deze thematiek. Doordat ze
meer in contact komen met de na
tuur, krijgen ze er meer respect
voor.” (evw)

Wim Peters en zijn zoon werken mee aan het project.
schoolvakanties onze moestuinen
mee in leven willen houden”, zegt
Petra Avermaete. “En mochten er
bewoners nog stukjes groen ter beschikking willen stellen, dan staan
we ook daar zeker voor open.”
De kinderen zelf zijn alvast enthousiast. Marvellous en Naoufal
uit het vijfde jaar bijvoorbeeld
planten volgende week mee de notenboom in de Oogststraat. “We
hebben dat nog nooit gedaan,
maar we weten wel hoe het moet,
een boom planten. We hopen ook
dat we in de moestuintjes wortelen
mogen kweken. Dan kunnen we
die nadien oogsten, kuisen en opeten, of aan de konijntjes geven.”
ELIEN VAN WYNSBERGHE

Deze leerlingen kijken alvast uit naar de boomplanting.

Directrice Petra Avermaete.

MARVELLOUS EN NAOUFAL
Leerlingen

“We hopen ook dat we in
de moestuintjes wortelen
mogen kweken. Dan
kunnen we die nadien
oogsten, kuisen en
opeten, of aan de
konijntjes geven.”
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ces creëer je wederzijds begrip. Bovendien wonen hier in de omgeving veel oudere mensen voor wie
het sociaal contact met onze leerlingen een opkikker kan betekenen. En wij kunnen op onze beurt
wel wat expertise gebruiken. Daarnaast zijn we ook op zoek naar enthousiastelingen die tijdens de
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