
Koen De Broeck 

ij ftien jaar geleden kwam
 
een groep ouders, kinderen
 
en leerkrachten aan in
 

Wezemaal (een dorp in het Hageland 
op een kwartiertje rijden van Leu
veri), op zoek naar een locatie voor 
hun prille school. Ze zagen een kas
teel leeg staan (tot dan was het een 
restaurant-fees tzaal) met een park er 
rond van bijna een halve hectare. Ze 
gingen onderhandelen met de eige
naar om her kasteel te huren en be
gonnen druk te rirnrneren, te schilde 
ren en te klussen om er een school 
van te maken. 
Ondertu ssen zijn we een school met 
11 0 kindere n van rweeenhalf tot 
twaalfj aar verspreid over rwee kleu
terklassen en vijf lagere school klas (9 JIt%0 ~We0V\/
sen. Wij willen een school zijn die in 
de wereld staat, waar kinderen met 
hun eigen verhaal kunnen komen. 7<.aM:eeL wtet- e0V\/ pCLVlv 
On s park 
Maar eigenl ijk wil ik juJlie meene ev~ 
men naar ons park: centraal voor het 
kasteel ligt er een grasplein/gazon dat 
omgeven is door enorme rododen is aangep lant met een aantal rypische voorkornen. Nochtans kunnen we 
drons, coniferen, taxusstruiken, haze parkbomen: o.a. Amerikaanse eik, niet meer echt spreken van een kruid
laars, een blauwe regen, een oude tamme kastanje. beuk, platanen en of zelfs struiklaag: door de veelvuldi
magno lia en een toverhazelaar, De gewone acac ia. Toch moet er v66r de ge betreding door spelende kindere n 
centrale plaats van het grasplein aan leg van het park ook reeds bos zijn deze grotendeels verdwenen. Dit 
wordt nog benadrukt doordar het in aanwezig geweest zij n: in het voor effect wordt nog eens versterkt door 
aIle richtingen omgeven is door bos jaar bloeit er nog een klein beetje het feit dat ons grasplein bij de min
(langs een zijde weliswaar slechts bosanemoon en er zijn nog een aantal ste regenbui onder water kornt te 
door een zeer smalle strook). Het bos plaatsen waar boszegge en ij le zegge staan en er dus om te spe len uitgewe

ken dient te worden naar de boszone. 
Anderzijds wordt het park ook wei 
op de proef gesteld door de ouders: 
er worden wei eens bomen en strui
ken verw ijderd zonder dar deze ver
vangen worden. 

Groene school werk 
Drie jaar geleden zij n we onder im
puis van een col lega met een school
project gesrart 'o nze school in 't 
green'. Sinds toen hebben we een 
groepje ouders dat zich het lot van 
onze tuin aantrekt en dat aan de slag 
gaat met de kinderen , laat ons ze 
maar de tuin-ouders noemen. lkzelf 
ben kleuterleider op school en bege
leidt deze mensen vanuit de leer-

Ouders en kinderen samen aan de slag: bouwen van insectenhotels krachtengroep. 
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Tweewekelijks werken we een halve 
dag met de kinderen in de tuin. Van 
elke klas komen er twee kinderen. 
zodat we met ongeveer twaalf kinde
ren samen zijn . In de lente en de zo
mer gaan we vooral aan de slag in de 
moestuin en in de herfst en winterp e
riode werken we aan constructies of 
spec iale plekken in de tuin. Elk kind 
dat bij ons komt meewerken brengt 
een map mee, waar het verslagje van 
die dag wordt in bewaard. Deze map 
gaat terug mee naar de klas, zodat de 
leerkracht ook weet wat er gebeurde 
en zo het them a eventueel in de 
groep kan brengen . 
In onze moestuin laten we de k inde
ren het hele proces beleven van zaad
je tot plant en proberen er dan nog 
iets lekkers van te maken in de keu

ken. Het is niet zo'n grote tuin en 
heel groot is de opbren gst dan ook 
niet: sla, tuinkers. radijs, uien, worte
len, aardappelen, erwten , tomaatjes, 
pompoenen, zonnebloernen, gouds
bloem en oost-indische kers, voorl o
pig blijft het bij de klassiekers. 
De voorbije winter kweekten we wit
loof met een klas, een groente ty
pisch voor onze streek. We kregen de 
wortel s van een bio-boer uit de buurt. 
We hebben ze ingerafeld in e mmers 
en ze in de klas gezet. Het was een 
succes! Dit ja ar willen we zelf wit
loof zaaien om heel het proces mee 
te kunnen volgen. Zo proberen we 
elk jaar war meer bij te leren . ook als 
begeleid er. 
In het park maakten we plekken om 
te spelen of te ontdekken. 
Vorig voorjaa r vlochten we een wil
gentunnel met de hoogste klas, Eerst 
bij oude rs thuis rond de wei of in de 
ruin gaan snoeien, aanhangwagen s 
vo l. Daarna een paar dagen graven, 
planten en vlechten (in de regen ), een 
werk dar voor de kinderen soms las
tig en moeilijk was. Volgend week
end gaan we de zijtakken terug in
vlechten met een groep ouders zodat 
hij in de lente echt speelklaar is. 
Met de eerste graad (6-7 ja ar) maak
ten we een kleine-beestje s tuin. We 
stapelden een takkenril waar we 
snoeihout in verzamelen en de kinde 
ren fantaseerden insectenhui sjes van 
stapelstenen. Dit jaar zaaien we een
ja rige bloemen om insecten, vlinders 

Witl oofoogst 

en so litaire bijen te lokken . voor die 
laatste beestjes maakten we deze 
winter allerlei constructies met 
boomstarnmen, riet- en bamboesten
gels e.d.: deze kregen een moo i en 
warm plaatsje tegen de zuid kant van 
het kasteel, 

Hoe gaat het verder? 
De tuin- ouders hebben zich het lot 
aangetrokken van het park . maa r wil
len nu verder. We hebben de kinderen 
bevraagd in her drukatelier van de 
school en de ouders doken de babbel
box in waar ze in de camera kwamen 
vertellen hoe zij onze tuin zagen. De 
wildste fantasieen kwame n naar bo
yen: tunnel s onder de gra nd, boom
hutte n, doolhoven , klimmuren maar 

Fantasie ontwikkelen in het drukatelier 

Het Hageland is de heuvelachtige 
streek tussen Leuven, Aarschot, 
Diest en Tienen. Het is een bijzon
der stukje Vlaanderen waar ijzer
zandsteenheuvels getu igen van de 
Diestiaanzee die er miljoenen jaren 
geleden haar ijzerhoudende zand
banken achterliet. Tussen deze heu
vels liggen de valleien van de 
Demer, Winge, Motte, Begijnen
beek,... Dit alles vormt een uiterma
te aantrekkelijk landschap. De etwis
seling van hoog tot laag, van zeer 
nat tot zeer droog, van warme zuid
hellingen tot koude noordhellingen, 
levert een zeer gevarieerde natuur 
op, gaande van droge heidevelden 
tot natte broekbossen. Dit uit zich 
dan ook in verscheidene natuurre-

Iservaten die uitgebouwd worden: 
Walenbos, Beninksberg , Demer

broeken, Wijngaardberg (op loopaf

stand van onze school), Molen

heide, Vorsdonkbroek,...
 
Ook heel wat cultuurh istorische ele

menten zijn nauw verbonden met
 
het landschap, veel van deze
 
gebouwen werden trouwens opge

trokken in de ter plaatse aanwezige
 
Diestiaan ijzerzandsteen: watermo

lens, uitkijktorens op de heuvels,
 
versterkte burchten, windmolens,
 
kerken, pastorijen.
 
Voor meer informatie over de streek
 
en zijn landschap kan je terecht bij:
 
Regionaal Landschap Noord

Hageland (http:\\www.RLNH.be)
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Insectenhotels
 

ook fruitb omen, bessen , pJukbloe

men,... een hele lijst.
 
Wijzelf wi llen er een natuurtuin van
 
maken met verschillende kleine bio

topen. Waar kinderen onder begelei

d ing op onderzoek kunnen gaan,
 
maar waar oo k genoeg plek ken zijn
 
waar ze kunnen spelen , klimmen ,
 
karnpen bou wen.
 
Ik was op de laatste Springzaad

excurs ie in Maastricht samen met
 
twee ouders. We zijn zeer enthousiast
 
teruggekomen en proberen nu in de
 
school onze ideeen war bijval te laten
 
krijgen. Maar dat is niet altijd zo
 

makkelijk. We hadden graag een poel
 
laten graven in samenwerking met
 
her Regionaal Landschap Noord

Hageland . Die mensen w aren enthou


siast en bereid ons hierbij logistiek te
 
ste unen. Maar de laatste hindernis,
 
het akkoord van de eigenaar, (want
 
we huren nog steeds) krijgen we niet
 
zo direk t... afwachren dus.
 
In het najaar willen we Sigrun Lobst,
 
ruin- en land schap sarchitecte. uitno

digen om met haar enthousiasme en
 
know- how het vuur in de Iont te ste

ken! Hopel ijk kan ik hier binnen een
 
paa r jaar het vers lag breng en van een
 
nieu we tuin .
 

Koen de Broeck is kleuterleider op 
Basisschool De Wip in Wezemaal 
Adres van de school: Spikstraat 20 
Zijn adres: 
Stationsstraat /2/,3/9/ Hever 
Tel: 0(032)-/55/8243 

Met de zachte G 

Zwelling-geluk 
Mijn broer vertelde dat hi} onlangs aan het ouderlijk-huis-van-toen 
had aangebeld en er de heilige plekken had mogen betreden en 
bemijmeren. lk vraagde meteen of er nog zwellingen waren ; zwelling 
is Hellemonds voor zwaluw. Nee, naluurlijk. Het is bekant zestig jaar 
geleden, maar het was voor ons iets zo geweldigs: het zwellingennest 
boven de deurlijst in onze slaapkamer, dat elk jaar weer werd betrok
ken door hetzelfde (?) paartje boerenzwellings. Het zat vastgemetseld 
aan het behangpapier, maar ook was er een spijker, meen ik. 
Ze brengen geluk, zegt men, als de zwellings aan of in uw huis wo
nen. Zou kunnen . Want mensen die blij zijn met zwaluwen zijn daar 
ook gelukkig mee . Zie mijn broer en mij: wij zijn n6g gelukkig om een 
zwaluwnest uit de jaren veertig. 
Waarom er in Nederland nog maar zo weinig zwaluwen zijn ? vraagde 
er ene in zo 'n na- vakantie-weer-thuis-groepje. Hij wist het zelf: omdat 
hier te weinig bovengrondse telefoon en lektrieslijnen zijn aan van die 
palen. Moet je in Frankrijk komen! Oaar stikt het van de zwaluwen en 
van die draden. Waar ze altijd met veel op zitten, er hun jongen voe
ren en van die twetterliedjes zingen. 
Maar zwaluwmilieus bestaan uit meer dan telefoondraden. Er moeten 
ook buitenkoeien zijn en mesthopen, dus vliegen. Er moet bouwspe
cie zijn te vinden in wegplassen en op beekoevers. Er moeten strooi
kes liggen . En goede nestelplekken natuurlijk, aan of in huis. Maar er 
mag zeker niet teveel zwaar verkeer zijn waardoor de nesten lostril
len. 

.Lang geleden woonden zwaluwen aan bergwanden. Ooordat er hui
zen werden gebouwd konden boeren- en huiszwaluwen aan al die 
kunstrotswanden hun woongebieden uitbreiden. Zwaluwen werden 
cuttuurvotqers. 
Toen er nog geen draden waren, zaten zwaluwen op boomtakken. 
Vooral in dode bomen met kale takken, en ook in ijl bebladerde 
bomen met neergebogen takken, zoals berken. Je ziet dat nog weI als 
er weinig of geen draden zijn of als het op de draden te heet is. 
Het gaat erom , denk lk, dat de zwaluwen elkaar witten zien, dat er 
gemakkelijk naar toe kan worden gevlogen (open aanvliegroute) en 
dat er uitzicht is, bijvoorbeeld om vijanden te zien naderen. 

Willem Iven 
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