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Vernieuwde inrichting schoolplein van de 

Dorpsschool. Met o.a. spannende ontdek- en 

klimroute van BOERplay

De Dorpsschool, dertig jaar geleden 

gebouwd, met acht lokalen en circa 110 

leerlingen, ligt middenin een arbeiderswijk. Het 

schoolplein, met een omvang van ca. 200 vier-

kante meter was verouderd, door dichte struiken 

omzoomd en daardoor afgekeerd van de wijk. 

Johannes de Jong, directeur van De Dorpsschool: 

“Het schoolplein stond met de rug naar de buurt. 

De vernieuwing van het schoolplein hebben 

we gebruikt om de verbinding met de wijk te 

herstellen. Er zijn extra doorgangen gemaakt 

en de groene muur om het plein is ingeperkt.  

Het schoolplein is na schooltijd opengesteld 

voor buurtbewoners. Mensen uit de wijk zitten 

hier aan de picknicktafel. Ook hebben we een 

moestuin ingericht waar de buurt bij betrokken 

is. Uitnodigende bankjes op het plein trekken ook 

mensen aan.  Het plein is nu een echte trekpleis-

ter geworden met een duidelijke buurtfunctie. 

Het bruisend hart van de wijk! Dat is geheel in lijn 

met de uitgangspunten van de Stichting Vreed-

zaam. De Dorpsschool is een Vreedzame school.” 

Meer mogelijkheden

De Jong is uitermate tevreden met het vernieuw-

de schoolplein. “Niet alleen de buurt is enthou-

siast, maar ook de kinderen en leerkrachten. De 

kinderen hebben heel veel plezier, en dat is het 

belangrijkste. En de pedagogische mogelijkheden 

van het plein zijn enorm toegenomen. Bewegend 

leren, buiten leren – het kan allemaal.” 

Op ontdekkingstocht

“Voor de inrichting van het schoolplein is ge-

NIEUWS UIT DE MARKT

Met een natuurlijke look, veel uitdagende nieuwe speeltoestellen, een span-

nende klimroute, ontdekpaadjes én een voetbalveld met een tribune, op-

gebouwd uit gerecyclede tegels, is het schoolplein van De Dorpsschool in 

Wolvega opnieuw ingericht. Het schoolplein is ook toegankelijk gemaakt 

voor de buurt. En er is gestreefd naar optimaal hergebruik. 
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Voetbalveld met natuurlijke goaltjes en tribune 

van hergebruikte tegels
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Ook benieuwd naar de mo-

gelijkheden van herinrichting 

van een schoolplein? Kijk op 

boerplay.com

kozen voor veel natuurlijke materialen, behoud 

en hergebruik van onderdelen van het plein en 

toevoeging van diverse spannende klimklau-

tertoestellen. Deze vormen één geheel met de 

ondergrond. Het hele plein is benut, ook de aan-

planting en paden zijn heel natuurlijk ingericht 

naar een ontwerp dat samen met de werkgroep 

van de school is gemaakt”, licht Nathalie Broeders 

van speeltuininrichter BOERplay toe. Er is gekozen 

voor toestellen en elementen van FSC® gecerti-

ficeerd Robinia hout. Waaronder een spannende 

ontdekroute uit het speelaanbod van Adventure 

Play Explore. “Uitgangspunt is dat kinderen zelf 

op ontdekking uitgaan en dat zelfredzaamheid 

wordt gestimuleerd.” 

Natuurlijk én uitdagend

Vooral de nieuwe klimroute van Adventure Play 

Explore is in trek bij de kinderen. Evenals de span-

nende glijstangen van deze route, en de dui-

kelrekken verderop. Ook is er een klimachthoek 

geplaatst en een wiebelbrug (over het ‘water’). 

Voetballen kan op het nieuwe voetbalveld met 

een tribune van hergebruikte stoeptegels, afkom-

stig van het oude schoolplein. Ook andere on-

derdelen van het plein zijn behouden gebleven. 

Gepensioneerde buurtbewoners hebben oude 

speelobjecten opgeknapt en deze zijn elders 

weer opgebouwd. De inrichting is natuurlijk met 

veel groen. De valondergrond bij de toestellen 

is van schors. Er zijn spannende ontdekpaadjes 

aangelegd met stapstammen. Die inmiddels ook 

zijn ontdekt door de gymleraren van Buurtsport-

werk die gymles geven op de school. “Ze zijn 

onderdeel van een parcours op het schoolplein 

dat voor het sporten is uitgezet.” 

CIRCULAIR RUIMTEGEBRUIK
Het vernieuwde schoolplein valt op door een 

natuurlijke inrichting, conform de uitgangs-

punten van risicovol spelen, en door slim, 

circulair gebruik van de buitenruimte. Zo zijn 

ontdekpaadjes aangelegd aan de randen van 

het plein, met hergebruikt hout. En voor de 

tribune bij het voetbalveld zijn de tegels ge-

bruikt die elders op het plein zijn verwijderd.

De laatste puntjes zijn in maart en april op de i 

gezet, uiteraard conform de richtlijnen en met 

gepaste afstand. Zodat hier weer heerlijk kan 

worden gespeeld. Een aantal kinderen mocht 

het plein toen het helemaal klaar was alvast 

uitproberen. Zij zijn ook helemaal enthousiast. 

Wat zal de hele school en buurt opkijken als 

iedereen weer van het schoolplein gebruik 

mag maken. Wij wensen alle kinderen veel 

speelplezier!
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PROJECTGEGEVENS
Locatie: Dorpsschool Wolvega

Ontwerp & Uitvoering: 

BOERplay & Greenfixx

Periode: maart-mei 2020

FINANCIERING
De herinrichting van het plein 

is gefinancierd door acties van 

leerlingen, de oudervereniging, 

het Iepen Mienskipsfûns van de 

provincie Fryslan, De Rabobank, 

stichting Bercoop fonds, De 

Gezonde school en het school-

bestuur Stichting Comprix.


