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voetjes van de vloer, want

de vloer is lava!
spelen en leren op het vergroende schoolplein van
basisschool Sint Jozef in Nederwetten

de opdracht:
definitief ontwerp
schaal 1:100

Op het ideale schoolplein
kunnen kinderen naar hartenlust
in een groene omgeving ontdekken,
verwonderen, verstoppen, klimmen en
klauteren. Daarnaast kan het schoolplein de
perfecte plek zijn voor educatie. Een buitenlesplek
biedt de mogelijkheid op onderwijs in de frisse lucht
en aandacht voor alles wat er groeit en bloeit.

visiebeeld van
de vulkaan

Het huidige schoolplein is vooral kaal en verhard, maar daardoor wel heel
overzichtelijk; er zijn geen plekjes om te scharrelen of te verstoppen. In de
zomer is er vrijwel geen schaduw te vinden en is de hitte te extreem om
buiten te spelen. Het schoolplein wordt omgeven door lelijke hekwerken
en hoge muren. Het plein is hard en grijs en staat totaal in contrast met
de omschrijving van het ideale schoolplein.
Laten we samen zorgen voor een duurzaam, educatief en
schaduwrijk schoolplein. Een plek waar
elk kind zijn of haar eigen
plek vindt.

visie:
Buitenspelen en -leren stimuleert de
ontwikkeling van kinderen. Een groen schoolplein biedt
hier alle mogelijkheid voor. Het schoolplein zal méér worden
dan een pauzeplaats of een overblijfplek.
Het kan een speel- en leerlandschap worden; een buitenlokaal met
diertjes, planten, bomen en struiken. Kinderen kunnen op zoek gaan naar
pissebedden en lieveheersbeestjes, of de planten op het plein verzorgen.
Hier kan worden geklauterd, ontdekt, gecreëerd en verwonderd. Het biedt
kinderen elke dag mogelijkheden voor natuureducatie en natuurbeleving.

concept:
Het concept voor het schoolplein is ‘De Vulkaan’. Op de vloer ligt “lava”
waar je natuurlijk niet met je voetjes in wilt stappen. Wie gaat het redden
naar de overkant zonder de vloer aan te raken? De vulkaan voedt
de fantasie en geeft de kinderen een uitdaging.
Het concept geeft aanleiding tot
het aanleggen van kleine
hoogteverschillen en veel meer
groen, het land rond de
vulkaan is immers zeer
vruchtbaar.

mikado klimrek
& zandplaats
wilgentunnel &
parkour

plantoelichting:

In het plan staat de
vulkaan centraal. Door de
vulkaanuitbarstingen ontstaan allerlei
lavablobs in de vorm van organische
verhogingen die het schoolplein van reliëf
voorzien. Om van de ene kant van het schoolplein
naar de andere kant te komen zonder je voeten te
branden, zijn er allerlei speelaanleidingen aanwezig.
Zo kun je balanceren over balken, springen over houten
palen of al rollend met een tractorband naar de overkant.
Voor kinderen die juist de rust op willen zoeken zijn er
verstopplekken tussen het groen, een wilgentunnel en een
kruiptunnel.

Er zijn twee leszones gerealiseerd:
houtsnippers
grote lesplek met een
vast
bord aan de muur en een kleinere,
intiemere
lesplek waar deheuvel
kinderen
struiken
/ heesters
op 1.0m hoogte
bomen
bomen
met denkbeelden aan de slag kunnen.

het podium,
les- en speel
plek

De twee buitenlesplekken zorgen ervoor
dat er op een andere educatieve
manier (praktijk)les worden
gegeven.
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Aan de zuidzijde
van het schoolplein
bevindt zich de
hoofdentreezone. Hier is
ruimte voor ouders die hun
kinderen komen brengen en
ophalen.
bomen
een

Om de hitte in de zomer tegen te gaan en om het
schoolplein een natuurlijke, robuuste uitstraling te geven is er
gekozen voor veel meer beplanting in de vorm van hagen,
heesters en bomen. Daarnaast worden er vooral natuurlijke
materialen toegepast, denk hierbij aan houten speeltoestellen,
zitgelegenheid op boomstammen. De betontegels zullen
grotendeels worden vervangen door boomsnippers en zand.
Op deze manier kan het regenwater op natuurlijke wijze
infiltreren in de bodem. Een deel van het regenwater dat
van het schoolgebouw komt, zal opgevangen worden
in een regenton en gebruikt worden voor het
verzorgen van de planten op het plein.

schoolgebouw

zones:

rooster

