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Het voormalige schoolplein met enkele speel-
toestellen bood niet voldoende uitdaging 
voor de kinderen. Waar voorheen veel tegels 
lagen, is nu plaatsgemaakt voor biodiverse 
beplanting, een insectenhotel en opvang van 
regenwater. Ook is er veel ruimte ontstaan voor 
avontuurlijk spelen voor kinderen van alle leef-
tijden. Het is een plein waar je kunt klimmen, 
balanceren, spelen met zand en water, waar je 
je kunt verstoppen en kunt chillen. Een school-
pleinproject behelst veel meer dan alleen het 
vervangen van speeltoestellen. Joke Snijders, 
leerkracht van de Bavinckschool, is hiervan 
overtuigd en droomde al jaren van een school-
plein met meer ruimte voor avontuurlijk spelen 
en de natuur en met meer schaduw.

Regenton
Nadat de wens van een nieuw plein was 
besproken met de kinderen en het team,  
kwam al snel naar voren dat iedereen behoefte 
had aan een natuurlijke omgeving op het 
schoolplein. Een andere wens was om het  

probleem van de wateroverlast op te lossen, 
want na hoosbuien bleef er in het verleden 
vaak water op het schoolplein staan. Bij de 
nieuwe inrichting werden veel betontegels 
verwijderd en stuitte men op een niet draine-
rende ondergrond. Door het uitgraven hiervan 
verwacht de projectgroep dat het regenwater 
voortaan beter zijn weg naar beneden kan  
vinden. Ook zijn er extra bomen bij geplaatst 
en is er voor de bestaande bomen ruimte 
gemaakt, zodat ze beter kunnen groeien en 
water opnemen. Als extra toevoeging is er een 
regenton geplaatst op het schoolplein.  
Het regenwater kan gebruikt worden om  
planten water te geven én er kan door de 
kinderen heerlijk gekliederd worden op het 
plein met zand en water. Ook kan er in de  
nieuwe moestuin en bloemen-en bijentuin 
gewerkt worden.

Wilgenpaden en watertegels 
Voor dit schoolplein heeft Boerplay het 
natuurlijke en avontuurlijke speelontwerp 
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gerealiseerd, met onder andere speeltoestellen 
uit het Adventure Play-assortiment, een wilgen-
pad, watertegels, pleinplakkers, struinpaadjes, 
beplanting en hardhouten materialen voor de 
vlonders, boombank en het buitenpodium. Om 
het groen-blauwe schoolplein nóg wat blauwer 
te maken, is er een watertappunt aangelegd, 
waardoor de kinderen worden gestimuleerd 
om meer water te drinken. Dit is dus een 
gezonde aanvulling op het Dordtse groen-
blauwe schoolplein.

Openingslied 
De school had plannen om de opening groots 
te vieren samen met de kinderen, leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers, ouders, buurt-
bewoners, donateurs en samenwerkende  
partijen. Omdat dit met de huidige corona-

maatregelen niet mogelijk is, is er door het 
schoolkoor een speciaal feestlied opgenomen 
en is er met de kinderen een wervelend  
openingsfilmpje gemaakt. Hierin zingen de  
kinderen: ‘Vroeger was het plein met veel steen, 
je kon er echt wel lekker rennen, maar dan 
had je ’t wel gehad! Nu is ‘t groen en groen en 
groen, hier hebben wij genoeg te doen!’

Veghel
Ook OBS De Uilenbrink in Veghel heeft ver-
gevorderde plannen om een groen-blauw 
schoolplein te realiseren waarvoor de expertise 
van Boerplay is ingeroepen. 
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Dit artikel is gebaseerd op tekst van 
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