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Feestelijke opening ‘De Levende Tuin Bleiswijk’
Op woensdag 13 maart 2019 is de educatieve schooltuin in Bleiswijk feestelijk geopend door onze
wethouder Ankie van Tatenhove. Geassisteerd door 5 leerlingen van de Bleiswijkse basisscholen en
BSO ‘Zus & Zo’ is het bord met de officiële naam onthuld. Ondanks het regenachtige weer waren in
totaal ca. 140 leerlingen aanwezig. In twee groepen werden planten en struiken aangeplant in de
tuin en daarnaast genoten de kinderen van een spectaculaire roofvogelshow die werd verzorgd door
de roofvogelboerderij uit Berkel. De steelband ‘Talent for Music’ zorgde voor een muzikale
omlijsting.
Geen sprookje
‘Er was eens een school, die droomde van een prachtige schooltuin’, startte directeur Cees de Jong
zijn welkomstwoord. ‘En die droom komt vandaag uit!’. Hij benadrukte dat de schooltuin tot stand
is gekomen door samenwerking met de volgende partners in Bleiswijk: de basisscholen De Poort, De
Wiekslag, Anne Frankschool, De Klimophoeve en De Oosthoek, BSO ‘Zus & Zo, gemeente
Lansingerland, Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Lentiz MBO Oostland en natuurlijk
de Melanchthon Business School.
Feestelijke opening
Wethouder Ankie van Tatenhove is vol lof over het initiatief: ‘wij hebben met liefde de grond
beschikbaar gesteld voor deze schooltuin. Het biedt kinderen de mogelijkheid om op een leuke
manier te leren. Dat is onderwijs zoals wij dat graag zien’ zegt de wethouder. Volgens de
wethouder is de tuin een uitstekend voorbeeld van samenwerking binnen de gemeente zoals
samenwerking hoort te zijn: elkaar met goede plannen opzoeken en samen uitvoeren. ‘Delen is
vermenigvuldigen’ legde Ankie van Tatenhove uit, ‘daar worden we allemaal beter van’.
Lansingerland ontdekt.
Na haar toespraak liepen alle leerlingen met de wethouder mee naar buiten om het naambord te
onthullen. Een zeearend leidde de onthulling in met een geslaagde landing op de arm van de
wethouder, waarna 5 leerlingen met elkaar het doek wegtrokken. Een groepsfoto completeerde het
geheel. De naam ‘De Levende Tuin Bleiswijk’ is niet zo maar gekozen en sluit aan bij het
klimaatvriendelijke tuinconcept van de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).
Initiatief schooltuin in Bleiswijk
Na de oplevering in 2017 van het nieuwe schoolgebouw van Melanchthon Business School bleef een
terrein van ca. 0,6 ha over aan de Wilgenlei. In samenspraak met de gemeente Lansingerland is
daarvoor de bestemming van de educatieve schooltuin gevonden. Op 8 februari 2018 is een
gebruiksovereenkomst ondertekend waarbij de gemeente de grond in bruikleen beschikbaar heeft
gesteld aan Melanchthon. Directeur Cees de Jong en projectleider John van Weenen hebben alle
directeuren van de basisscholen en BSO ‘Zus & Zo’ in Bleiswijk uitgenodigd mee te doen. Vanuit een
gemeenschappelijke doelstelling is de schooltuin met elkaar ontworpen. De inrichting vordert
gestaag: er is inmiddels een buitenlokaal (De Kletshoek), er zijn teeltbakken voor alle scholen
(‘Bakkies gezond’), een insectenhotel (‘Luizenleven’), een ringslangbroedhoop (‘Poort of the
Rings’), een paddenpoel (‘Kikkerparadijs’) en speelnatuur (‘Torteltuin’). De namen zijn bedacht
door de leerlingen van de betrokken basisscholen en BSO ‘Zus en Zo’.

Voor wie is de schooltuin?
De schooltuin aan de Wilgenlei is gericht op leerlingen van alle Bleiswijkse basisscholen, kinderen
van BSO ‘Zus en Zo’ en op leerlingen en studenten van MBS en MBO Oostland. Het hoofddoel is de
jonge burgers van Bleiswijk in contact te brengen met natuur & groen. Ze leren in de praktijk welke
vlinders en vogels er voorkomen, hoe planten groeien en bloeien, maar ook hoeveel regen er valt en
welke dieren in de paddenpoel leven. Ook is er volop gelegenheid om lekker te spelen in het
speelnatuurdeel.
Stichting ‘De Levende Tuin Bleiswijk’
Op 29 maart 2019 ondertekenen MBS Bleiswijk samen met de vijf basisscholen in Bleiswijk en BSO
‘Zus en Zo’ de acte van oprichting van stichting ‘De Levende Tuin Bleiswijk’. Hoofddoelstelling van
de stichting is gericht op de totstandkoming en uitvoering van De Levende Tuin Bleiswijk. De
stichting zal vanuit deze doelstelling de geplande activiteiten van de schooltuin ondersteunen en
faciliteren. Ook is het binnenkort mogelijk vriend te worden van de stichting.
Lokaal expertisecentrum
Melanchthon Business School (MBS) is een school voor beroepsonderwijs met vmbo en Groene
Lyceum (een versnelde leerroute naar het hbo). In de school is sinds augustus 2018 ook Lentiz MBO
Oostland (tijdelijk) gevestigd. MBS Bleiswijk vormt het lokale expertisecentrum voor leefomgeving,
leefstijl en gezonde voeding. De school wil deze kennis graag delen met de (jonge) burgers in
Bleiswijk en omgeving.

Noot voor de redactie: meer informatie is te verkrijgen bij Cees de Jong, directeur Melanchthon
Business School Bleiswijk via cdjong@melanchthon.nl of mobiel: 06-21247948

