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Leerlingen GO! Middenschool Keerbergen planten 550 bloembollen. Het is het eerste
resultaat van de toetreding van Keerbergen tot het Regionaal Landschap, vrijdag 25 oktober
om 9.30 uur, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen.

GEMEENTE KEERBERGEN ZET MIDDENSCHOOL IN DE
BLOEMETJES
De GO! Middenschool Keerbergen gaat, in samenwerking met de provincie VlaamsBrabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en de gemeente
Keerbergen, hun speelplaats vergroenen. Vandaag planten de leerlingen 550
bloembollen als start van het project.
De gemeente Keerbergen is onlangs toegetreden tot het Regionaal Landschap NoordHageland.
“Met deze toetreding tonen we duidelijk ons engagement om in te zetten op een aantrekkelijk
en biodivers landschap. Wij zijn verheugd dat hier meteen een mooie samenwerking uit
voortvloeit: de ‘vergroening’ van de Middenschool”, zegt Ann Schevenels, titelvoerend
burgemeester van Keerbergen.
Voor deze groene herinrichting van de schoolterreinen gingen het Regionaal Landschap
Noord-Hageland vzw, de Middenschool en Natuurpunt Keerbergen samen aan de slag. Ze
zorgen ervoor dat de terreinen een natuurverbinding vormen naar de verschillende
omliggende natuurgebieden waardoor de natuur tot op de speelplaats komt. Het zorgt
daarnaast ook voor een meerwaarde in het welbehagen van de leerlingen.
“Onderzoek wijst uit dat ‘opgroeien’ in een groene omgeving bijzonder veel positieve effecten
heeft. Niet alleen tijdens de schoolcarrière, maar ook in het verdere leven. Daarom zetten we
met de subsidies voor meer ‘Natuur op School’ in op het vergroenen van schoolterreinen. Zo
brengen we natuur en biodiversiteit letterlijk tot bij de leerlingen”, zegt Bart Nevens,
gedeputeerde voor leefmilieu.
Participatie en co-creatie staan voorop in dit project. De resultaten van het participatief
traject vormen de basis voor de opmaak van het inrichtingsplan.
“Het directieteam, de leerkrachten en de leerlingen zijn allemaal nauw betrokken geweest in
het ontwerpproces. Door samen met het Regionaal Landschap en Natuurpunt Keerbergen
na te denken over de inrichting van de terreinen, zijn we tot een mooi inrichtingsplan
gekomen”, zegt Ann Nuyens, directeur van de Middenschool.
Voor de school wordt een smalle strook langs de toegangsweg met bloembollen aangeplant
als geleidingselementen, kleuraccent en nectarbron voor insecten.
De verblijfzones op de speelplaats worden meer aangekleed met hagen, klimplanten,
heesters en vaste planten.
Over het hele schooldomein worden extra hoogstambomen en klimgroen voorzien. Dit om
schaduw te kunnen creëren en ervoor te zorgen dat de gebouwen niet teveel warmte
opslaan en terug afgeven.
De sportzone blijft een open karakter behouden, hier wordt enkel gespeeld met het
maaibeheer.
De patio die aan de eetzaal grenst, wordt ingericht met eetbare planten.

Er is ook een buitenklas voorzien, deze gaat onder bestaande bomen plaatsvinden, en
rondom deze buitenklas worden er extra heesters aangeplant.

De inrichtingswerken gebeuren met financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant,
via het subsidiekanaal ‘Natuur op School’.

“De uitvoering van de vergroening is voorzien voor 2020 en 2021, maar door deze actie
zorgen we ervoor dat de toegangsweg al in het voorjaar van 2020 omgetoverd wordt een
kleurrijke ontvangstpoort. Niet enkel de leerlingen kunnen genieten van de bloemenpracht,
ook komt het de insecten ten goede die in het vroege voorjaar op zoek gaan naar voedsel”,
zegt Julien Delauré, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

GO! middenschool Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 9000
cursisten volwassenenonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

