WILT U EEN GROEN SCHOOLPLEIN
DAT HELPT DE PRESTATIES VAN
KINDEREN TE VERBETEREN?
Meer scholen en kinderdagverblijven willen hun speelplein herinrichten,
met daarbij een focus op meer groen. Dit omdat kinderen
beter leren wanneer zij zich in een groenere omgeving
bevinden. Daarnaast zijn er nu ook diverse
subsidieregelingen waarmee scholen hun
schoolplein kunnen “vergroenen”.

Voordelen van een groen schoolplein
Kinderen functioneren en presteren
beter
Ze bevorderen de biodiversiteit
Ze bevorderen klimaatbestendigheid
van een stad (denk aan opwarming
door grote hoeveelheden beton en het
afvoeren van water)
Ze zijn ook na schooltijd nog erg leuk

Volgens onderzoek wordt er op scholen
met ‘groene schoolpleinen’ minder
gepest en leren kinderen beter.
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WAAR MOET U OP LETTEN BIJ HET
HERINRICHTEN VAN UW SPEELPLEIN?
Het (her)inrichten van een nieuw speelplein is leuk en spannend. Je wilt
er zo snel mogelijk genieten van het buiten zijn, “samen spelen en
genieten”. Het is wel belangrijk dat je het proces goed doorloopt
om fouten te voorkomen en hiermee te zorgen dat het niet meer
geld kost dan nodig, maar ook om het onderhoud en beheer
beheersbaar te houden.

BEGIN
OP TIJD
Het ontwerpen van een speelplein is niet van de één op de andere
dag gedaan. Daarnaast dien je er ook rekening mee te houden dat je in
sommige gevallen ook nog (een deel van) de financiering moet regelen, maar
ook dat partijen zoals leveranciers, groen- en grondwerkers vaak wachttijden
hebben. Betreft het een nieuwbouw IKC of school, dan is het helemaal belangrijk
tijdig te starten. Niets is er meer zonde dan een plein eerst dicht te laten straten, om
de helft er vervolgens weer uit te laten halen, met de extra kosten van dien.

DENK EERST GOED NA OVER JE WENSEN
EN EISEN VOOR JE EEN ONTWERP MAAKT
Denk eerst goed na wat je wil op het plein, om te voorkomen dat er al snel een
ontwerp ligt wat mogelijk niet aansluit. Zorg dat je een duidelijke visie hebt
voor je plein en schrijf deze op. Werk daarnaast een programma van eisen
uit welke handvatten bieden aan het nog te doorlopen ontwerpproces.
Ons ‘Sport- en speelplek ontwerpboekje’ kan je hiermee helpen.

BETREK KINDEREN,
DOCENTEN EN OUDERS
Door te luisteren naar de wensen van de toekomstige gebruikers, begeleiders en belanghebbenden
wordt latere weerstand en problemen voorkomen. Daarnaast hebben de gebruikertjes vaak hele
leuke ideeën. Al moet je er wel op letten dat ze zich focussen op wat ze leuk vinden om te doen
als activiteiten en minder op de daadwerkelijke toestellen. Dit voorkomt dat ze met onrealistische
gedachten komen, maar ook zijn de uiteindelijke toestellen een middel en niet het hoofddoel “an
sich”. Het betrekken van ouders helpt met het duidelijk maken dat vies worden en risico’s in leren
schatten juist goed is en de nette kleertjes misschien soms beter thuis kunnen blijven.

BETREK
OMWONENDEN

Natuurlijk
helpen wij u
graag met het
ontwerpen van het
voor u ideale
speelplein!

Niet het eerste waar je aan denkt, maar
toch zeker niet onbelangrijk, want je hebt
ze er altijd bij. Veel omwonenden vinden het
allemaal prachtig, maar er zijn er altijd die gaan
klagen over herrie of ballen in de tuin. Wanneer
je met vergunningen zit, kan zo iemand de boel
flink vertragen. Als je diegene betrekt en laat
merken dat er geluisterd wordt en creëer je meer
draagvlak. Wellicht door dat trapveldje net even
op een andere plek te plaatsen, scheelt dit in de
jaren daarna enorm. Mocht dit niet voldoende
zijn, dan kan mogelijk een andere buurtbewoner
wel de reddende engel zijn die deze buurman
over de schreef trekt.

GA VOOR EEN
ERVAREN ONTWERPER
Het lijkt niet zo moeilijk. We maken een plattegrondje en tekenen dit in,
of we vragen een ouder die toevallig hovenier of binnenhuisarchitect is.
Echter ligt de realiteit wel wat anders. Een speelplein wordt heel anders
gebruikt dan een huis of tuin. Zo heeft elke leeftijdsgroep weer andere
behoeftes, je hebt verschillende speeltypes, maar ook de intensiteit van
het gebruik van een speelplein. Zo is het belangrijk om conflicterend
speelgedrag te voorkomen. Ook een speelheuvel met gras ziet er op
het begin heel leuk uit, maar niet meer als er elke dag meer dan 200
kinderen overheen walsen. Een goede ontwerper zal hier rekening mee
houden. Wat voor de ontwerper geld, geld ook voor de hovenier.

BEGIN MET HET SCHETSEN
VAN HET ‘MEEST IDEALE PLAN’
Laat je in het begin nog niet te veel beperken door een budget of obstakels die je voor ogen hebt.
Wij proberen samen met de klant spreekwoordelijk ‘eerst luchtkastelen te bouwen en deze daarna
op de grond te zetten’. Hiermee bedoelen we dat we eerst de creativiteit even de vrije loop laten en
daarna gaan kijken wat kan. Vaak kan er veel meer dan je vooraf voor ogen hebt en als je in beginsel
al veel schrapt, komt dit niet snel terug in je plan. Het is dan ook belangrijk dat je visie goed terug
komt in het ontwerp. Wat veel mensen niet weten is dat er ook diverse subsidies en potjes zijn om
voldoende budget bij elkaar te krijgen. Een andere optie is anders om te faseren, om zo toch jullie
ideale speelplein te realiseren. Zo lang je de visie of droom maar voor ogen blijft houden!

EEN GROEN SCHOOLPLEIN IS VROLIJK EN SPANNEND!
Overal doorheen lopen of kruipen, jezelf verstoppen en genieten van diverse planten en bloemen.
Op een groen schoolplein zie je vooral actieve, vrolijke kinderen spelen, want ze worden positief
uitgedaagd. Een ontwerp voor een groen schoolplein omvat onder meer het aanplanten van bomen
en planten, aangevuld met speel- en zitelementen zoals boomstammen, stenen
en dergelijke. Dit wordt aangevuld met enkele speeltoestellen en
materialen voor creatief en los spel, zoals voor het spelen in het
zand en water, hutten bouwen en rondrijden op de speelplaats.
Daarnaast kunnen kinderen er in het seizoen soms ook
groenten verbouwen, die ze zelf kunnen oogsten.

WAT IS ER NU DUURZAMER
DAN DE NATUUR?
Minder stoeptegels en in plaats daarvan gras,
bomen, struiken, bloemen en groenten. Op
deze manier kan men schoolpleinen natuurlijk,
gezond, klimaatbestendig en avontuurlijk maken.
Daarnaast raakt natuur nooit uit de mode!
Een andere fijne bijkomstigheid is dat groene
schoolpleinen namelijk gezond en leerzaam zijn.

MINDER TEGELS BETEKENT
DAT ER MINDER WARMTE
WORDT VASTGEHOUDEN

Neem
contact
met ons op voor
een vrijblijvend
ontwerp met
offerte op
maat!

Kinderen die gevoelig zijn voor prikkels van
buitenaf (bijv. ADHD) functioneren volgens
onderzoek beter in een natuurlijkere omgeving.
Soms hebben zij zelfs geen medicatie meer
nodig als je ze elke dag een goede dosis natuur
geeft. De natuur helpt met het tot rust komen en
kinderen komen in een socialere toestand. Dit maakt
dat ze zich sneller leren te ontwikkelen, hun aandacht
beter vasthouden en beter leren. Ook zullen ze sneller een
ander te hulp schieten.

Subsidieregelingen
De voordelen van een schoolplein groen inrichten, zijn ook kenbaar geworden bij
diverse provincies. Daarom zijn er nu subsidieregelingen voor scholen beschikbaar.
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Beter
functioneren
en presteren!

