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Groene, avontuurlijke school-
speelplaatsen zijn in Vlaande-
ren aan een voorzichtige 
opmars bezig. Her en der 
duiken inspirerende voorbeel-
den op van knappe speelinrich-
tingen voor lagereschoolkinde-
ren. Krax+ zoomt in op twee 
cases en luistert naar het 
praktische advies van Kris Van 
Ingelghem, programmacoördi-
nator bij GoodPlanet Belgium. 

Praatplan en definitief plan
Krax+ • Hoe begint een school best aan 
zo’n groene speelplaats?
Kris Van Ingelghem • Een avontuurlijke 
speelplaats aanleggen vraagt in de 
eerste plaats inbreng van tijd en 
middelen. Daarnaast mag je ook de 
zorg op langere termijn niet onder-
schatten. Daarom is het zeer belang-
rijk dat zij die de plannen zullen 
uitwerken – directie en leerkrachten, 
maar ook ouders en leerlingen – van 
bij het begin erg gemotiveerd zijn. 
Maak dus een aantal mensen warm en 
start een werkgroepje op dat met een 
open blik voorstellen lanceert. In deze 
opstartfase hebben we het over een 
‘praatplan’: meet alles op en maak een 
plan waarop je de gewenste elementen 
wil inplanten, compleet met schaal, 
noordpijl en de bestaande elementen. 

De medewerking van alle betrokkenen 
biedt een enorme meerwaarde aan dit 
plan, dat als praatplan nog kan worden 
bijgewerkt. Uiteindelijk moet er evenwel 
een definitief plan worden opgesteld, met 
hierbij ook een financieel overzicht, een 
plantenlijst en een tijdsplan. Dan wordt 
het dus tijd voor het serieuze werk…

Motivatie en middelen
Krax+ •  Wie moet je zoal meekrijgen in je 
verhaal?
Kris • Het is noodzakelijk om de directie 
en de collega’s van het team te blijven 
betrekken, net als de ouders en leerlin-
gen die de ideeën leverden voor het 
praatplan. Hoe breder het draagvlak, hoe 
groter de kans op slagen. Voor de verdere 
uitwerking zijn een goede coördinatie en 
communicatie onontbeerlijk. Richt 
daarom best een nieuw werkgroepje op, 
dat deze processen kan aansturen in 
nauw overleg met het hele team. 

Krax+ • Het financiële plaatje is wellicht 
de andere grote uitdaging.
Kris • Geld is inderdaad een belangrijk 
aspect in het welslagen of het mislukken 
van het project. Zoek dus naar financie-
ring via subsidies, want in heel wat 
provincies en gemeenten worden hiervoor 
centen voorzien. Daarnaast kun je ook 
benefietacties opzetten en dus een 
beroep doen op privésponsors. Vergeet 
ook niet het belang van materiële steun. 
Spreek je netwerk aan om gratis of 
goedkoper materiaal geleverd te krijgen.

Weerstand en oplossingen
Krax+ • Waarom heeft Vlaanderen nog zo 
weinig groene schoolspeelplaatsen?
Kris  • Iedere verandering stuit op 
weerstand. Soms zien mensen eerder de 
nadelen dan de voordelen, waardoor ze 
maar moeilijk enthousiast te maken zijn. 
Ze houden niet het eindresultaat maar 
het vele werk voor ogen, of ze denken dat 
ze over onvoldoende kennis en vaardig-
heden beschikken om een actieve rol in 
een werkgroep op te nemen. Ook een 
gebrek aan fantasie kan een rem zetten 
op het bedenken van de plannen. 

Krax+ • Is al die weerstand dan onte-
recht?
Kris  • We moeten realistisch zijn. Zo’n 
groene speelplaats brengt een aantal 
aandachtspunten met zich mee. Bij 
regenweer kunnen de klaslokalen en de 
kleren van de kinderen al eens vuil 
worden. De hoge speeldruk van al die 
kindervoetjes kan soms moeilijkheden 
opleveren voor het beheer van het 
terrein. Maar als je deze punten 
realistisch inschat, kan je er vooraf ook 
oplossingen voor bedenken. Bijvoorbeeld 
spelen in aparte groepen om de speel-
druk op het terrein te verlagen.

Rust en positief gedrag
Krax+ • Een avontuurlijk schoolplein 
biedt meer voordelen dan louter 
spelplezier? 
Kris  • Absoluut! Vooreerst wint de 
school enorm aan uitstraling, wat ook de 
leerkrachten als een voordeel ervaren. 

HOE PAK JE HET AAN?
GROENE SCHOOLSPEELPLAATSEN 
IN VLAANDEREN
Wouter Verheecke
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De ouders die samen de handen uit de 
mouwen steken, leren elkaar beter 
kennen, en daaruit groeien vaak hechte 
vriendschappen. Maar het grootste 
voordeel is natuurlijk voor de leerlingen: 
zij vinden zo’n groene speelplaats veel 
aangenamer dan de stenen variant. Ze 
komen makkelijker tot rust in een 
natuurlijke omgeving en zullen dan ook 
rustiger zijn in de klas. Op een avontuur-
lijke speelplaats krijgen ze bovendien 
voortdurend uitdagingen om hun 
motorische, sociale, cognitieve en 
technische competenties te vergroten. 
Tot slot vertonen ze opmerkelijk minder 
‘negatief’ gedrag, zoals pesten of andere 
kinderen uitsluiten.

Krax+ • Heb je nog tips voor wie het voelt 
kriebelen?
Kris  • Bouw vanaf het begin een 
langetermijnvisie uit, met een totaalplan 
dat je uitvoert naargelang de specifieke 
mogelijkheden wat betreft tijd en 
middelen. Hou het ook simple & stupid. 
Ga het dus niet te ver zoeken tijdens je 
brainstorm, maar hou je geest wel open 
voor alle opties. Zoek gratis hulp en 
materialen binnen je netwerk, wat een 
groene speelplaats flink goedkoper 
maakt. Creëer blijvende, grote betrok-
kenheid bij de verschillende partners. Zo 
bekom je immers een breed draagvlak 
en dus meer kans op slagen. Verzorg je 
communicatie, zowel intern als extern. 
Een goede coördinatie is onontbeerlijk! 

Inrichting
Geen speeltoestellen, maar een avontuurlijke ‘speel-natuurplaats’ met 
veel reliëf, klautermogelijkheden, zit- en uitkijkpunten, zand, water en 
losse stenen.

Timing
•	 Schooljaar 2009-2010: Realisatie van het plan dat werd opgemaakt 

door architectenbureau Fris in het Landschap vzw.
•	 Schooljaar 2010-2011: Verdere realisatie van het project.
•	 Schooljaar 2011-2012: Onderzoek van nieuwe pistes met nieuwe 

tuinontwerper.
•	 Schooljaar 2012-2013: Opstellen van een nieuw plan met de bedoeling 

de schooltuin te ontsluiten als leer- en speelruimte.

Kosten
Het totale kostenplaatje is nog niet gekend. De school werkt stapsgewijs 
met de middelen die er op dat moment zijn. Zo beschikt ze onder andere 
over 5000 euro prijzengeld van de wedstrijd ‘Droom je school’ van Klasse 
en Cera, 5000 euro van de ouderraad (mosselsouper) en 12.000 euro van 
de Stichting Koningin Paola. Leveranciers gaven vaak korting. 

Uitvoerders
Een enthousiaste ploeg van leerkrachten, ouders en kinderen tijdens 
maandelijkse ‘werfdagen’.

Obstakels
•	 Geld.
•	 Soms beperkte technische knowhow bij de groep ‘doe-het-zelvers’.
•	 Duurzaamheid en onderhoud. De ‘erosie en aftakeling’ door spelende 

kinderen zijn moeilijk te bestrijden.

VRIJE BASISSCHOOL DE KREKEL, GENT

“Een avontuurlijke speelplaats is in de eerste plaats interessant voor de 
kinderen zelf: om te ravotten, creatief bezig te zijn en elkaar zo op een andere 
manier te leren kennen. Bovendien is er een sterke samenwerking en groter 
wederzijds respect ontstaan tussen de ouders en de school. We vinden het 
samen meedenken en meewerken aan de tuin even belangrijk als het 
eindresultaat. Zo’n groene speelplaats is een aanrader voor elke school, 
maar een sterke, gemotiveerde ploeg is noodzakelijk.” 
(directeur Wim De Smet)

×

Ambities van GoodPlanet
GoodPlanet.be (voorheen GREEN 
vzw) is een vzw die jongeren en 
volwassenen wil sensibiliseren en 
stimuleren om duurzaam te leven, 
om weloverwogen en actief aan 
milieubescherming te doen en in 
harmonie te leven met de aarde.

Kris • De komende jaren willen we 
zo veel mogelijk scholen zien 
vergroenen, zeker ook in stedelijk 
gebied. Daarom moeten we het 
schoolbeleid blijvend laten naden-
ken over het belang van buitenspel 
in een groene en prikkelende 
omgeving. Scholen moeten daarbij 
meer vorming en ondersteuning 
krijgen. Ook uitwisseling tussen 
scholen onderling is zeker gewenst.
www.goodplanet.be
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Inrichting
Speelheuvels, glijbaan, zandbak, zitplateaus, steltenparcours, zigzagstammen, wilgentunnel, riviertje, 
geïntegreerde tribune. 

Timing
•	 Schooljaar 2010-2011: Bevraging van de verschillende actoren. Opmaak van het plan door architecten-

bureau Fris in het Landschap vzw.
•	 Schooljaar 2011-2012: Fondsenwerving. Afbraak van oude en aanleg van nieuwe toiletten. 
•	 Grote vakantie tot eind september: Opbouw van de nieuwe speelplaats door ouders en team, onder 

leiding van gespecialiseerde aannemer Speelokee. Eind september was het schoolplein speelklaar.
•	 Schooljaar 2012-2013: Planten en zaaien. Speeltoestellen plaatsen. Algemene opsmuk. Einde werken 

voorzien in juni 2013.

Kosten
In totaal 50.000 euro, waarvan 5000 euro gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen en 2000 euro 
van serviceclub De Ronde Tafel. De Scholengroep-aan-Zee stond in voor de nieuwe toiletten en groenaan-
leg. Extra fondsenwerving via champagneverkoop, fuif, filmpremière, quiz, brunch, paellafestijn, rommel-
markt en allerlei spaaracties.

Uitvoerders
Het schoolteam, (groot)ouders, kinderen en sympathisanten, onder leiding van de aannemer en de 
architect.

Obstakels
•	 Geld.
•	 Lange tijdspanne tussen start en einde van de werken, met heel wat hinder tussen de aanvang en 

oplevering.
•	 Constante motivering van de vrijwilligers, gespreid over drie schooljaren.

LEEFSCHOOL DE VLIEGER, OOSTENDE
“We wilden een volledig andere beleving 
op de speelplaats, en die hebben we nu 
effectief. Een avontuurlijke speelplaats 
is zeker een aanrader voor kleine tot 
middelgrote scholen die nu over een 
betonnen speelplaats beschikken. 
Scholen met meer ruimte moeten 
volgens mij echter niet zo drastisch 
ingrijpen; daar kan de implementatie 
van enkele groene en avontuurlijke 
accenten volstaan.”
(directeur Joeri Demey)
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