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Belang van buitenspelen

“Buitenspelen is leuk!‘ Dat zeggen bijna alle kinderen. Maar het is veel 
meer dan alleen maar leuk als we kijken naar wat kinderen ons laten zien in 
hun spel. Spel is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind

Voor veel kinderen is er niks heerlijker dan lekker buiten bezig zijn en 
samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, 
ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Buiten kan dat beter 
dan binnen. Buiten hebben ze meer gelegenheid en meer mogelijkheden 
om eindeloos te oefenen, om hun grenzen te verleggen. Zo bevordert 
buitenspelen vaardigheden als rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, 
vangen, schoppen, schommelen enzovoort.
Tijdens het buitenspelen leren kinderen bovendien hun creativiteit te 
gebruiken en ontwikkelen ze hun fantasie. Kinderen maken daarnaast zelf 
hun spelregels, werken samen of concurreren met elkaar. Hierdoor leren 
ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze emotionele 
vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.

Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen 
en de leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben 
een betere hersenontwikkeling en groter leervermogen dan kinderen die 
weinig binnen- of buitenspelen. Een goed opgebouwde en gevarieerde 
speelruimte zorgt voor minder verveling, overlast en pestgedrag.

Lekker buitenspelen draagt bij aan voldoende bewegen. Om gezonde en 
fitte volwassenen te worden, moeten kinderen elke dag minimaal één uur 
matig intensief bewegen. Maar liefst 80% van de kinderen in Nederland 
voldoet niet aan deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). 
Bovendien kampt 15% van hen ook met overgewicht. Uit onderzoek blijkt 
dat als kinderen voldoende bewegen, zij op de lange termijn minder 
ziektes zoals osteoporose, hart- en vaatziekten en diabetes krijgen. 
Kinderen die vaker buitenspelen hebben bovendien aantoonbaar minder 
kans op overgewicht. Daarnaast hebben ze beter ruimtelijk inzicht en leren 
zij beter grenzen kennen. Daarmee hebben zij relatief minder kans op 
ongevallen en botbreuken. 

Kinderen worden vrolijk en blij van vrij buitenspelen. En ondertussen 
leggen ze een stevige basis voor de rest van hun leven. Zij zijn beter 
toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Uitdagende 
speelruimte voor kinderen draagt dus bij aan een gezondere toekomst.

Inleiding

Een schoolplein is een belangrijke ruimte voor ontwikkeling 
van kinderen. Zij spelen dagelijks op het plein waardoor 
het snel een vertrouwde omgeving is. Een omgeving die zij 
door en door kennen. Of het schoolplein een aantrekkelijke 
speel- en leeromgeving is voor kinderen, hangt sterkt af van 
de invulling en uitstraling die het plein heeft. 

Dit is ook het geval voor de Koningin Wilhelminaschool 
(KWS) in Apeldoorn. Midden in het centrum gelegen, 
verscholen achter andere gebouwen. Traditioneel in de 
basis opgebouwd met betontegels, een zandbak, een paar 
bankjes en her en der iets van een speeltoestel. Open, 
overzichtelijk, sfeerloos. Een plein – om het positief te 
verwoorden – dat toe is aan een update. Daarom ook de 
wens van de KWS om het schoolplein eens goed aan te 
pakken. 

Vanuit de school hebben twee studenten Interieurontwerp 
een participatietraject opgezet waarin kinderen, 

onderwijsteam én ouders gevraagd zijn naar hun wensen 
en ideeën voor een nieuw plein. Kort samengevat heeft 
ieder de wens voor meer sfeer en groen, meer variatie en 
beleving. Dat maakt het mogelijk een plan te ontwikkelen 
dat aansluit bij hedendaagse subsidies voor het vergroenen 
van schoolpleinen. Om een plan te ontwikkelen dat past bij 
de wensen en ideeën, maar ook aansluit bij de geldende 
wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid van 
de speelomgeving, is voor het ontwerpproces de hulp in 
geschakeld van het Apeldoorns ontwerp- en adviesbureau 
Eelco Koppelaar - specialist in speelruimte. Het team van 
Eelco Koppelaar zit vol met creatieve en speelse ideeën. 
Zij ontwerpen uitdagende speelruimtes, inclusief goede 
routing en zonering. Deze opbouw biedt kinderen ruimte 
en structuur om hun eigen spel te spelen, zowel naast als 
met elkaar. 

In principe heeft de KWS geen apart speelplein voor de 
onderbouw, maar één groot plein waar iedereen buiten 

speelt. Met totaal meer dan 330 leerlingen wordt er wel 
in de pauzetijden onderscheid gemaakt tussen boven-, 
midden- en onderbouw. Dit zal in de toekomst ook zo 
blijven. Daarom ook hier nadrukkelijk de keuze om in 
de ontwikkeling van het schoolplein geen onderscheid 
te maken in leeftijd of geslacht, maar inzetten op meer 
variatie. Dit sluit mooi aan bij de visie van Eelco Koppelaar 
die speelruimte opbouwt met verschillende speelzones die 
qua opbouw passen bij de ontwikkeling van een kind. Het 
is hierbij belangrijk dat de zones (onbewust) herkenbaar 
zijn voor de kinderen. Dit biedt hun structuur waardoor 
zij heel goed weten welk spel zij waar kunnen spelen en 
daarmee weten welk gedrag waar wel en waar niet past. Dit 
voorkomt overlast, geeft minder ruzie en door meer variatie 
is er ook minder verveling. 

Met deze presentatie willen wij inhoudelijk zicht geven in 
het ontwerp als ook in de keuzes en onderbouwing die in 
het ontwerpproces met de werkgroep zijn gemaakt.
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Huidige schoolplein Spelaanbod

Hoewel de buitenruimte om bijna het gehele schoolgebouw 
gaat, blijft de praktische buitenruimte beperkt tot het grote 
plein aan de voorzijde, een kleiner plein aan het uiteinde van 
de doodlopende straat met daartussen een smalle strook. 
In de basis bestaat het huidige plein uit betontegels. In de 
loop der jaren is wel geprobeerd hier enige vergroening in 

aan te brengen, maar door krappe boomspiegels biedt het 
onvoldoende kansen voor de beplanting. Met pleinplakkers 
en betonverf is verder nog geprobeerd extra speelwaarde 
aan het plein te geven. Daarmee is het plein voor de kinderen 
overzichtelijk, saai en weinig uitdagend. Het plein is grauw en 
grijs. Het meeste ‘groen’ wordt gevormd door kunstgras. 

Bestaande groenvoorzieningen
De aanwezige beplanting op het plein heeft geen goede 
leefomstandigheden. Bomen hebben vrij kleine boomspiegels 
en het vak van de blokhagen zijn afgescheiden met opstaande 
opsluitbanden. Waar beplanting juist vocht nodig heeft, kan 
regenwater op deze manier juist niet de plantvakken instromen 
om daar in de bodem te infiltreren. De blokhagen zijn wel van 
één van de meest stevige beplanting; laurierkers. Toch zie je dat 
ze te leiden hebben onder de druk van de kinderen. 

Voor de kleuters is het fysieke speelaanbod beperkt. Op het plein staat 
achteraan, naast de voetbalkooi, een combinatietoestel voor hen. Centraal 
op het plein is verder nog een zandbak. Om de overlast van zand over het 
hele plein te beperken, is de tegelverharding om de zandbak verlaagd. 
Op het plein zijn enkele duikelrekken aanwezig en een tweede 
combinatietoestel staat ter hoogte van de inrit. Een donker kunststof 
speeltoestel in een eveneens donkere hoek. Een toestel dat geplaatst is op 
een deel van het schoolplein dat enigszins bedoeld is voor de midden- en 
bovenbouw, maar je kan je afvragen of dit toestel echt bij deze doelgroep 
aansluit. Het toestel is iets te kinderlijk en de dakjes zijn voor hen al snel te 
laag. In dezelfde zone onder de bomen zijn verder twee tafeltennistafels 
aanwezig en diverse zitbankjes. 
Verder is er veel vrije spelruimte. Enerzijds een groot tegelplein waar 
niets gebeurt en daarom maar enkele ‘viervak’ spelaanleidingen met 
betonverf zijn aangebracht. Verderop een vrije spelruimte door een groot 
kunstgrasveld voor de voetbalkooi. 

overzicht huidige schoolplein

beplanting heeft het moeilijk

veel kunstgras

basketbalpaal

duikelrek

tafeltennistafels

diverse bankjes

bestaande zandbak

combinatietoestel

Een groot deel van het huidige groene karakter van het 
schoolplein wordt gevormd door de bomen die bij de buren 
in de tuin staan. Aan de noordzijde komen de kronen ver over 
de afscheiding heen. Maar omdat deze juist aan de noordzijde 
staan, bieden ze in de zomer de kinderen weinig schaduw om in 
te spelen.
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Constructief- & Fantasie 
spel

uitdagend &
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rustig spel

fietsers 
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ZoneringRouting

Een goed schoolplein heeft verschillende 
zones die voldoende variatie en uitdaging 
bieden om te spelen, passend bij de 
ontwikkeling en voorkeur van kinderen, 
ongeacht leeftijd, geslacht of handicap. 
Dit biedt kinderen (onbewust) meer 
structuur. Daarbij is het belangrijk dat 
de verschillende zones herkenbaar 
zijn voor kinderen. Dit onderscheid is 
zichtbaar door de invulling en uitstraling 
en soms door het gebruik van een fysieke 
afscheidingen tussen zones. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt in verschillende 
speelzones.

In deze presentatie wordt aan de hand 
van deze zones dieper ingegaan op het 
ontwerp. 

De Koningin Wilhelminaschool ligt midden in het stadscentrum 
van Apeldoorn. Waar personeel eerder bij de buren op het 
terrein konden parkeren, biedt na verkoop van dit gebouw (door 
gemeente Apeldoorn) de nieuwe eigenaar deze mogelijkheid 
niet meer. Tijdens consultatieronde in 2021 is aangegeven dat 
de school niet een deel van het schoolplein hoefde op te offeren 
om voldoende parkeergelegenheid te hebben voor eigen 
personeel, maar samen met de gemeente een oplossing gezocht 
zou worden in de omgeving. Dat is niet gelukt. Daarom is nu 
het ontwerp voor groen schoolplein aangepast en is de insteek 
om 12 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren voor eigen 
personeel. Zij komen en gaan ruim voor en na schooltijden. 
Daarmee biedt de rijbaan een goede verbinding richting de 
nieuwe fietsenstalling. Tegelijk een plek waar ouders gemakkelijk 
hun (bak)fietsen kunnen stallen wanneer zij kinderen brengen 
en komen halen.

De overdekte fietsenstalling is heeft veel te verduren onder 
vandalisme en is een bron van overlast naar de buren toe. Mede 
daarom is gekozen om de huidige fietsenstalling af te breken 
en een nieuwe plek te zoeken om de fietsen een plek te geven. 
Deze is gevonden in de smalle strook aan de zuidzijde richting 
de Paul Krugerstraat. Deze strook heeft momenteel geen functie 
en heeft daarmee ook een troosteloos beeld. Een strook die 
ruim genoeg is om twee rijen fietsen te kunnen stallen. Hierdoor 
verdwijnen de fietsen van het speelplein. Ook is de verwachting 
dat hiermee meer ouders en kinderen via de Paul Krugerstraat 
naar school zullen komen, wat de verkeersproblematiek en 
overlast aan de Prof. Röntgenstraat zal verminderen.

Zitten & chillen
Een plek om je terug te trekken, om lekker 
te zitten kletsen, tekenen of kleuren. Het 
is een rustige omgeving waar kinderen 

niet gestoord worden. Veelal is deze zone 
ook goed te combineren met ruimte voor 

buitenles of groepsvoorstellingen. 

Constructief- en fantasiespel
In deze zone een plek waar verschillende 

spelvormen te spelen zijn fantasie- en 
zandspel, glijden, leuke routes voor fietsjes 

en karren e.d. 

Rustig spel
In deze zone zijn speelwaarden te vinden 
die gekoppeld zijn aan een speeltoestel of 

speelaanleiding. Het spel is op deze plek zelf 
en is relatief rustig.

Uitdagend & actief spel
In deze zone staan vaak wel speeltoestellen 

of speelaanleidingen, maar het spel is 
hier groter dan het speelelement. Hier is 
een klim- en klautertoestel bijvoorbeeld 
onderdeel van het tikkertje en pakkertje. 

Sport
Voetbal is in Nederland veruit de populairste 
sport. Het is het goed om hiervoor een eigen 

ruimte te reserveren én deze te kaderen. 
Door af en toe een net op ta hangen, wordt 

dit gemakkelijk een multi-sportzone en 
stimuleer ook andere vormen van sport. 

Vrij spel
Veelal is dit een open ruimte die kinderen 
vrij kunnen invullen.  Al dan niet met los 
spelmateriaal krijgt het iedere keer een 

andere speelwaarde krijgt. 
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zit- en speelaanleiding

zitranden van hergebruik tegels

multisportveld

twee zijdige ‘tribune’

container opstelplaats

tafeltennistafel

entree midden/bovenbouw

parkeerplaats personeel

bestaand combinatietoestel

zandspeelplaats

speelheuvel met taludglijbaan

klinkerpad

wilgenhutje

duikelrek

mandschommel

fietsenstalling

beplanting met struinpaden

Beeld Koningin Wilhelmina

zithoek/buitenklas

entree vanaf Paul Krugerstraat

toegang via “De Ontmoeting”

hoofdentree

zit- en speelaanleiding

zandspeelplaats

tweezijdige ‘tribune’

klinkerpad om speelheuvel

zitrand van hergebruik tegels
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bestaande boom 
ruimere boomspiegel met robuuste beplanting

bestaande boom 
ruimere boomspiegel 
met robuuste beplanting

mandschommel

bestaande tafeltennistafel

wilgentunnel 
ondergrond van houtsnippers

wilgenhutje 
ondergrond van houtsnippers

speelroute 
gebakken klinkers

taludglijbaan

stammentrap

speelheuvel

zandtafel met zandtakel

 bestaande 8-delig duikelrek

ondergrond van houtsnippers

 bestaande 3-delig duikelrek

zitrand/bescherming beplanting 
hergebruik zandbakranden

zit- en speelrand 
hergebruikte betonblokken

zit- en speelrand 
hergebruikte betonblokken

zandspeelplaats

struinpad door de beplanting 
houtsnippers

wilgentunnelzandspeelplaats met zandtakel klinkerpad voor routespel bestaande 8-zijdig dui

Het aanbod van verschillende speelaanleidingen 
en routes prikkelt de fantasie en de draagt bij 
aan de motorische en sociale ontwikkeling. Er 
zijn meerdere plekken waar de kinderen zowel 
alleen als samen met anderen kunnen spelen: 
een zandspeelplaats, struinpaden, hutje, een 
speelheuvel en ruime variatie aan paden voor 
routespel met karren, en dergelijke.

Constructief- & Fantasie spel

Sfeer en materialisatie
Een speelheuvel vormt het kloppende hart 
van de nieuwe constructieve spelzone met 
veel groen en verschillende type verharde en 
onverharde paadjes. In deze zone wordt een 
nieuwe zandspeelplaats als open vlak in de 
tegelverharding gemaakt met een vlonderpad 
naar het midden waar de zandtakel en zandtafel 
zijn, waardoor het zandspel zich meer in het 
midden centreert.   
In de rustige spelzone worden de bestaande 
duikelrekken hergebruikt en aangevuld met een 
mandschommel. Dit alles met een natuurlijke 
ondergrond van houtsnippers en veel ruimte voor 
beplanting en extra bomen.  

In deze zone zijn diverse speelwaarden te vinden 
die vrijwel altijd gekoppeld zijn aan een toestel 
of speelaanleiding. Het spel vindt voornamelijk 
plaats op het toestel zelf, bijvoorbeeld op en 
rondom een schommel of duikelrek. Aan de rand 
van het plein in een groene omgeving maakt het 
een eigen speelzone.

Rustig spel

mandschommel
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 bestaande tafeltennistafel

 bestaande tafeltennistafel

multisportveld 
ondergrond van hergebruikt kunstgras 

mogelijkheid net op meerdere  
hoogtes op te hangen 

bestaande basketbalpaal

toekomstige nieuwe minidoeltjes
met stootboard t.b.v. hockey

vrije ruimte  
voor sport- en spel

vrije ruimte  
voor sport- en spel

zitranden
hergebruikte betontegels

bestaande hoge hekwerk incl. net
grotendeels omsloten

dubbelzijdige ‘tribune’ 
hergebruikte betontegels

zitrand 
als informeel doeltje

bestaande basketbalpaalhuidige situatie bestaande tafeltennistafels informeel voetbaldoeltje

De plek voor voetbal moet helder zijn met een 
ruimtelijk kader, anders is de ruimte zo groot als 
de afstand die de bal rolt, dwars door ander spel. 
Ruimte voor balspel krijgt een nieuwe plek op het 
schoolplein. Daarmee voor de school bruikbaar als 
sportplek, maar met meer open karakter als momenteel 
en een tweezijdige ‘tribune’, ook te gebruiken als 
buitenklaslokaal of openluchttheater. 
De twee tafeltennistafels krijgen ieder een eigen plek 
en ook de bestaande basketbalpaal krijgt een plek in 
deze sportzone. Bij deze zone zijn er verder ook bewust 
ruimtes vrijgehouden zodat kinderen hier ook terecht 
kunnen voor informeel en kleinschaliger balspel.

Sport

Sfeer en materialisatie
Door het wegvallen van de fietsenstalling zal dit 
deel van het plein een heel andere sfeer en karakter 
krijgen. Veel opener en overzichtelijker. Hierin 
worden met hagen het multisportveld aangekleed 
als mede de opstelplaats voor de containers en de 
naastgelegen ruimte met een tafeltennistafel. Wel 
blijft hier het beeld van het tegelplein grotendeels 
behouden. Dit heeft te maken met de bewuste 
keuze om op dit deel van het plein brede paden 
vrij te houden voor verkeersstromen, als ook voor 
toegankelijkheid van hulpdiensten. Die kunnen 
immers hier niet opstellen op de openbare weg. Om 
het beeld van een groot tegelplein te doorbreken, 
worden zitranden gecreëerd met daarbinnen ruimte 
voor (robuuste) beplanting. Dit voornamelijk rondom 
de bestaande bomen zodat zij ruimere boomkransen 
krijgen en daarmee de groeiomstandigheden worden 
verbeterd. Zo krijgt ook dit deel van het plein toch 
een groen karakter. 
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rijbaan 
nieuwe (klinker)verharding

chillbankjes
hergebruik bestaand zitbankjes

zitranden 
hergebruikte betontegels

bestaand klimtoestel 
ondergrond van houtsnippers

toekomstig nieuw klimtoestel 
ondergrond van houtsnippers

bestaand klimtoestel met bestaande bankjes op de voorgrondchillbankuitdagend klimtoesteluitdagend klimtoestel

Uitdagend & actief spel

Sfeer en materialisatie

nieuwe boom

nieuwe boom

bestaande boom 
met nieuwe robuuste beplanting

bestaande picknicktafel

niewue bomen 
met nieuwe robuuste beplanting

In deze zone komen speeltoestellen, maar het 
spel is hier groter dan het toestel zelf. Het is 
een onderdeel van een groter spel. Hier is een 
combinatietoestel bijvoorbeeld onderdeel van het 
tikkertje en pakkertje dat kinderen in deze zone 
spelen. In deze zone hebben kinderen ruimte om 
te rennen, springen, klimmen en op speelse wijze 
flink actief te bewegen.
Het bestaande grote combinatietoestel is nog vrij 
nieuw en blijft behouden. Het toestel krijgt een 
nieuwe plek in deze zone en zal worden aangevuld 
met een nieuw klim- en klautertoestel dat ook 
uitdaging en beleving moet bieden aan de oudste 
kinderen van de school. 

Dit deel van het plein gaat helemaal op zijn kop 
voor de nieuwe rijbaan en parkeerplaatsen. 
De zone tussen het schoolgebouw en de 
parkeerplaatsen wordt bijna geheel onthard. Voor 
goot deel wordt als ondergrond gebruik gemaakt 
van natuurlijke (verduurzaamde) houtsnippers die 
ook geschikt is als veiligheidsondergronden bij de 
speeltoestellen. 
Om de beplanting wat bescherming te bieden, 
komen om deze plantvakken heen grotendeels 
zit- en speelranden van oude hergebruikte 
betontegels. Omdat bij bepaalde vormen van 
tikkertje ook rustplekken gebruikt worden, zoals 
bij drie is te veel, worden de chillbanken in deze 
zone hergebruikt.
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zithoek in het groen 
rand van hergebruikte betontegels met 
ondergrond van houtsnippers

bestaand bankje 

 bestaande boom

 bestaande boom

vlonderpaden tussen blokhagen

meerlaagse tribune/buitenklas 
randen van hergebruikte betontegels 

zit- en speelrand 
randen van hergebruikte betontegels 

zit- en speelrand 
randen van hergebruikte betontegels 

bestaande viervak tegelschildering

hoofingang school

Beeld Koningin Wilhelmina

nieuwe boom

Omdat de school omsloten in soort binnenhof is 
gelegen, wachten ouders allemaal op het plein op 
hun kinderen, waarmee het plein best vol komt te 
staan. Mede in verband met de toegankelijkheid 
van de hulpdiensten, is er veel vrije ruimte 
gehouden tussen de hoofdingang van het plein 
en de ingangen van de school. Daarom is ook 
gekozen om rondom de bestande bomen en 
langs de gevels zitgelegenheid te creëren die een 
degelijk en beschermende functie heeft voor de 
beplanting. De zitranden zijn er niet alleen voor 
de ouders, maar natuurlijk ook voor de kinderen. 
Bij de hoofdingang van het schoolgebouw komt 
een zithoek die meer op zichzelf staat en daarmee 
ook mede gebruikt kan worden als buitenklas. 
Daarnaast komt bij het multisportveld een 
tweezijdige tribune waarmee ook de ruimte van 
het sportveld als buitenklas gebruikt kan worden.

Zitten/chillen

Sfeer en materialisatie
De zitranden worden gemaakt door tegels her 
te gebruiken die uit het plein vrijkomen. Aan de 
buitenzijde hiervan komt beplanting waarmee de 
randen als zitplek rugdekking krijgen. 
Op het plein krijgt het groen een meer robuust 
karakter, zeker daar waar met vlonders extra 
speelaanleiding wordt gecreëerd. Beplanting aan 
de randen (met name bij de gevels) zal minder last 
hebben van speldruk van kinderen. Daar ontstaat 
ruimte voor meer sfeervolle sierbeplanting met 
meer seizoen beleving en biodiversiteit. 

tegelrand met beplantingzit- en speelse rand sier- en biodiverse beplantingbuitenklas langs gevel



waterdoorlatende halfverharding
gebonden halfverharding

klinkerpaadje 
gebakken klinkers

zitranden 
hergebruik betontegels

veiligehidsondergrond  
verduurzaamde houtsnippers

veiligehidsondergrond  
verduurzaamde houtsnippers

tegelverharding 
bestaande tegelverharding

natuurlijke ondergrond 
verduurzaamde houtsnippers
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Sfeer en Materialisatie
Er moet een hoop gebeuren om van een grijs schoolplein een groene 
speelruimte te maken. Om zo veel mogelijk meerwaarde te creeren wordt 
de basis gevormt door bestaande situatie. Verdeeld over het schoolplein 
zullen vele betontegels verwijderd worden, voor de rest blijft de bestaande 
verharding liggen en enkel kleinschalig herstraat worden. 

Met de tegels die vrijkomen worden verspreid over het plein diverse 
zitranden gemaakt. Een duurzame en circulaire oplossing die bijdraagt in de 
eenheid van het plein. Door de groene spelzone krijgen komt een nieuwe 
verharde route voor spel met een gebakken klinker. Waar betonproducten 
na loop van tijd allemaal steeds grijzer worden, blijft de kleur van gebakken 
klinker altijd behouden. Het is gebakken klei, daarmee een natuurproduct 
die kleurvast is. 
Op de speelheuvel wordt de padenstructuur gemaakt met een gebonden 
halfverharding. Een duurzaam product dat waterdoorlatend is. Voorkeur 
gaat uit naar Achterhoeks Padvast; een lokaal gewonnen product waarmee 
de CO2-voetprint een stuk lager is dan andere gebonden halfverharding die 
veelal in steengroeves gewonnen wordt elders in Europa. 

Als veiligheidsondergrond rondom speeltoestellen wordt afscheid genomen 
van de zwarte rubbertegels. Hiervoor komen verduurzaamde houtsnippers 
in de plaats. Dit product wordt geproduceerd uit gerecyclede oude schone 
pallets. De bewerking van de houtsnippers, door kleuring met natuurlijke 
pigmenten, remmen de invloeden van het weer (zon, regen, vorst) op hout. 
Dit zorgt ervoor dat de levensduur aanzienlijk toeneemt in vergelijking met 
‘verse’ houtsnippers en boomschors. Voor eenvoudig beheer- en onderhoud 
en de eenheid in de buitenruimte wordt hetzelfde product ook gebruikt voor 
struinpaden en als natuurlijke ondergrond. Laagdikte kan hier minder zijn 
omdat geen minimale valdemping behaald hoeft te worden.

gebakken klinkerverharding gebonden halfverharding verduurzaamde houtsnippers zitranden van hergebruik betontegels



gevarieerde beplanting met zitranden
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Het schoolplein wordt steeds meer een verlengstuk van het onderwijs. Ruimte 
die meer en meer gebruikt wordt voor educatie. Niet alleen voor buiten gym, 
ook voor tal van andere vakken zoals biologie en natuurlessen, tekenen, taal en 
lezen en ook zeker voor rekenen en ruimtelijk inzicht. Hiervoor heeft de KWS ook 
een duidelijk visie voor schoolplein als klaslokaal. 
Aansluitend aan deze visie, en de keuze voor iets strakkere (minder natuurlijke) 
vormgeving is er een extra dimensie toegevoegd aan het ontwerp ten behoeve 
van de educatie mogelijkheden; geometrische vormen.  Op diverse plekken 
heeft een variatie aan vormen een plek gekregen die de school mogelijkheden 
biedt voor ruimtelijke- en rekenlessen. 

Verspreid over het plein komt er veel meer groen in de vorm van beplanting, 
maar ook nieuwe bomen. Goed voor uitstraling van de school en het plein, 
van meerwaarde voor de biodiversiteit. Het biedt ruimte voor infiltratie van 
hemelwater en voor verdamping van water, wat goed is tegen hittestress. 
In de speelomgeving zal de beplanting een meer robuust karakter krijgen. Aan 
de randen is meer ruimte en aandacht voor sierwaarde en biodiversiteit. Ook 
voor het groen geldt dat deze klimaat bestendig moet zijn; bestand tegen droge 
en natte periodes. Inheemse beplanting is hier vaak beter tegen bestand dan 
uitheemse of opgekweekte cultivars.

Klimaatbestendig

Educatie

post@eelcokoppelaar.nl
www.eelcokoppelaar.nl

Rijnstraat 66, Apeldoorn
  (055) 750 4438

regelmatige vierhoek / vierkant

rechthoek

regelmatige vijfhoek / pentagoon

regelmatige zeshoek / hexagoon

regelmatige achthoek / octagoon

regelmatige achthoek / octagoon

regelmatige driehoek

Duurzaamheid & biodiversiteit
De uitstraling van het schoolplein zal flink veranderen. Tegelverharding maakt 
plaats voor beplanting en natuurlijke ondergronden. Tegels worden niet zomaar 
afgevoerd, maar zullen grotendeel hergebruikt worden in verschillende zitranden  
op het plein. 

De meeste aanwezige speeltoestellen en straatmeubilair zijn nog in goede staat. 
Deze zijn bijna allemaal ingepast in de plannen. Ook al hebben deze niet altijd een 
gewenste natuurlijke uitstraling, is de duurzaamheidgedachte om deze zo veel 
mogelijk te behouden. Voor nieuwe toestellen wordt wel gekozen voor natuurlijke 
uitstraling door toestellen te kiezen van ‘robiniahout’. 

Op het plein zijn diverse grote en kleine bomen aanwezig. Er is gezocht naar 
andere invulling van de ruimte onder de bomen, ter verbetering van de 
groeiomstandigheden. De boomspiegels worden vergroot en beplant. Ervaring 
leert dat zelfs de sterkste beplanting niet bestand is tegen de dagelijkse speeldruk 
grote hoeveelheden kinderen. De plantvakken worden daarom grotendeel 
omrand met tegelranden, die de beplanting bescherming moet bieden. 
Desondanks is het ook belangrijk dat vanuit school aan de kinderen wordt 
aangegeven dat beplanting geen speelruimte is. Anders is met één a twee jaar alle 
beplanting weer verdwenen.

In de intensieve speelzones wordt gekozen voor robuuste beplanting. 
Wilgentunnels en kleine paadjes bieden leerlingen de kans om het groen van 
dichtbij te beleven. Op andere plekken past een meer gevarieerde (onder)
beplanting, met hogere sierwaarde, seizoenbeleving en de biodiversiteit 
bevordert.


