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Beste ouders/verzorgers,

Het staat in elk tevredenheidsonderzoek met stip op 1 in het wensenlijstje van
leerlingen en ouders: een leukere ruimte om buiten te spelen. Nu is het dan zo ver. Na
jaren van planning en overleg wordt het speelplein bij de school deze zomer grondig
vernieuwd: het wordt groener en uitdagender.
Wat was precies de wens vanuit de school?
Trix Derriks, directeur: “Het speelplein is nu volledig betegeld - weliswaar met een paar
bomen, een zandbak en leuke speeltoestellen, maar een heel aantrekkelijke buitenruimte
was het tot nu inderdaad niet. Kinderen, ouders en wij als team willen al lang een
speelruimte met meer groen en meer uitdaging, maar dat is helaas niet één-twee-drie te
realiseren. We zijn hierover lang in gesprek geweest met alle betrokken partijen. In
eerste instantie natuurlijk met de Achthoek, met wie we het speelplein delen. Er moest
een ontwerp komen dat niet alleen aan de wensen van beide scholen, maar ook aan alle
wettelijke eisen voldoet. Die voorwaarden en veiligheidsvoorschriften zijn best
uitgebreid. We hebben daarom ook een beroep gedaan op een professionele
tuinarchitect die functie, reglement en een mooi ontwerp kan combineren. Toen we dat
allemaal voor elkaar hadden, moest eerst nog een bodemonderzoek plaatsvinden. Nu dat
ook rond is, heeft de gemeente toegezegd 80 procent van het project te financieren –
het andere deel betalen de scholen zelf. Dat betekent dat we deze zomer eindelijk
kunnen starten met het realiseren van onze plannen.”
Wat was de briefing aan de ontwerper?
Trix: “Het speelplein is niet enorm groot en wordt intensief gebruikt. Het moet de hele
dag door ruimte bieden aan grote groepen kinderen en moet geschikt zijn voor
verschillende manieren van spelen: het ene kind wil zich tijdens de pauze helemaal
kunnen uitleven, terwijl het andere misschien juist even wat rust opzoekt. Gemene deler
is dat de buitenruimte de fantasie moet prikkelen en moet uitnodigen om te bewegen en
te ontdekken. Een grote wens waren meer ‘groene parasols’, want de bomen die er nu
staan bieden te weinig schaduw.”
Hoe gaat het nieuwe speelplein eruit zien, in grote lijnen?
Trix: “We zijn heel enthousiast over het ontwerp! Het speelplein aan de zuidzijde wordt
ingedeeld in verschillende zones die op een natuurlijke manier in elkaar overlopen en die
elk ruimte bieden voor een ander type spel: rustig, uitdagend, druk. Het bestaande

peuterplein naast de ingang wordt behouden en uitgebreid, en de zandbak wordt hier
naartoe verplaatst. Aan de buitenmuur van de school worden krijtborden opgehangen
zodat de kinderen er kunnen tekenen.
In het ontwerp wordt veel gebruik gemaakt van houten paaltjes en stammetjes: als
afscheiding tussen speelzones, als doelpalen, als besloten hoekje dat een hut kan
worden. Verder komen er een nieuw duikelrek en een groot houten speeltoestel, allebei
omringd door bomen. Op de plaats waar de zandbak nu zit, wordt een chillplek
gecreëerd. De betonnen bankjes zullen worden hergebruikt, gegroepeerd onder de
bomen. De huidige rubbertegels maken plaats voor kleurrijke gemengde verharding, die
ook een veel speelsere uitstraling zal geven.”
En het wordt dus ook veel groener?
Trix: “Zeker. Niet alleen voor de broodnodige schaduw en de gezellige uitstraling, maar
ook om te helpen de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom is gekozen voor planten die zo
veel mogelijk fijnstof afvangen. Naast veel meer bomen komen er vooral hagen en klimen leiplanten, ‘verticale beplanting’ dus, zodat het speeloppervlak zo groot mogelijk
blijft. We krijgen een rijke variatie aan planten met blikvangers voor elk seizoen, zoals
bloesems en mooie herfstkleuren.”
Wat gebeurt er met de tuin aan de Oostelijke Handelskade?
Trix: “De ontdektuin en het kabouterpad blijven nagenoeg hetzelfde. Die groene strook
wordt wel geïntegreerd in het geheel van het ontwerp, zodat een gemakkelijker
verbinding ontstaat met het speelplein.”
Komen we straks op de eerste schooldag meteen in een groene oase terecht?
Trix: “Nog niet helemaal. In de zomervakantie wordt de bestrating aangelegd en worden
de toestellen geplaatst. Met beplanten moeten we wachten tot de herfst, omdat de
planten bij warm weer anders snel zouden kunnen uitdrogen. In elk geval ziet het
speelplein er na de zomervakantie al heel anders uit!”

Benieuwd hoe het nieuwe schoolplein eruit komt te zien? Een foto-impressie wordt
gepresenteerd in de hal bij de ingang van de school. Heeft u verdere vragen, dan kunt u
mailen naar astrid.van.dijk@basisschoolpiethein.nl.

De themabrieven zijn een initiatief van het team, om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

