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De buurtheuvel, detail van de kaart van Park Geerpark.

Geerpark ideaal voor onderwijs
ELSHOUT/VLIJMEN
BERTJAN KERS
Onderwijsorganisatie Scala uit Elshout ziet de Bosbessenschool realiteit worden. De buurtheuvel in Park
Geerpark in Vlijmen is een geschikte plek.
Een heuvel van circa 30 bij 40 meter die opgaat in de groene omgeving. Kinderen die les krijgen in het
park, maken in de keuken voor elkaar en voor buurtbewoners een maaltijd met groenten en vruchten die
ze samen hebben gekweekt.
Frans van Buul en Walter Tuerlings van onderwijsorganisatie Scala zien hun droom van een
Bosbessenschool langzaam maar zeker werkelijkheid worden nu er een masterplan ligt voor Park
Geerpark in Vlijmen, in een van de duurzaamste wijken van Nederland. Het plan van de gemeente
Heusden en Scala Scholen om de nog aan te leggen buurtheuvel onder meer voor onderwijs te gebruiken,
is  om het in Heusdense termen te zeggen  'de fase van het dromen bijna ontstegen'. 'Doen' komt in
zicht. De Stuurgroep Geerpark en de onderwijsorganisatie zijn in gesprek over de invulling en toepassing
van de buurtheuvel. "We zijn er concreet mee bezig", zegt Van Buul. "Hier worden we echt blij van." Bij
Scala in Elshout, de organisatie achter dertien basisscholen in de gemeente Heusden, vinden ze natuur,
duurzaamheid en milieu belangrijk. Tuerlings is aangesteld als duurzaamheidscoördinator en daarmee is
Scala een van de weinige onderwijsorganisaties in het land met een medewerker met die functie.
Beeldschermencultuur
Meer lessen in de buitenlucht geven, stond al langer op de wensenlijst van Scala, met als belangrijke
inspiratiebron de goede ervaringen met het onderwijsprogramma 'Het Bewaarde Land'. Daarbij brengen
kinderen uit groep 5 en 6 drie achtereenvolgende weken een dag lang door in de Loonse en Drunense
Duinen. Van Buul en Tuerlings noemen bewegen en goede voeding, als tegenwicht voor de
beeldschermencultuur, wezenlijke onderdelen van het gedachtegoed van de Bosbessenschool. "Naast het
opdoen van kennis en milieubeleving, gaat het ook om creatieve en sociale vaardigheden van de
kinderen. We moeten hun nieuwsgierigheid meer koesteren. Het is belangrijk dat ze zichzelf goed leren
kennen, want daardoor kunnen ze goede keuzes maken. Zo krijg je gelukkige kinderen en later ook
gelukkige volwassenen", legt Tuerlings uit. Hij vindt het belangrijk dat kinderen leren hoe ze beter met
de wereld moeten omgaan. "Het liefst samen met hun ouders."
Duurzame wijk
"De naam Bosbessenschool is ontstaan omdat we het plan aanvankelijk wilden realiseren op een
voormalige bessenkwekerij aan een bosrand. Die locatie ging niet door en de gemeente kwam vervolgens
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met de suggestie van Geerpark. "Onderwijs in de natuur past immers uitstekend in de
duurzaamheidsgedachte van die wijk", legt Van Buul uit. Er is al een Bosbessenlokaal in basisschool 't
Kompas in Nieuwkuijk, waar alle scholen gebruik van maken. "Een soort onderwijslab waar we nieuwe
dingen kunnen uitproberen. Met houtsnippers op de vloer en gelegen in een natuurlijke omgeving. Zet
maar bomen en planten rond de school neer zodat kinderen kunnen leren dat ze bepaalde insecten en
dieren aantrekken. De ervaringen die we in en om dat lokaal opdoen, kunnen we ook gebruiken voor de
buurtheuvel." Voor de verwezenlijking van de buurtheuvel is nog wel overleg nodig tussen gemeente,
Scala Scholen en andere partijen. "Al lijkt het nu eerder een kwestie van maanden dan van jaren", klinkt
het hoopvol.
De naam is ontstaan omdat we de school aanvankelijk wilden realiseren bij een oude bessenkwekerij
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