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Vergeet het schoolplein niet!
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Een schoolgebouw is een grote en complexe ontwerp- en bouwopgave. Het
ontwerp en de aanleg van het schoolplein is daarmee vergeleken uitermate
simpel. Toch? Wat stoeptegels erin, een plek voor fietsen en een leuk hek eromheen: Vaak is het schoolplein een sluitpost. Een goed schoolplein dat uitnodigt
tot bewegen en ontmoeten, heeft echter grote meerwaarde voor kinderen
van de school en de buurt. Maar hoe maak je een goed schoolplein? Prettige
Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte biedt hiervoor richtlijnen.
Saai en te klein

Drs. Rosemarie Maas Ing. en
Kyra Kuitert ®RCE vormen
Het Benthemplein bij

samen Bureau KM, Adviseurs

Hogeschool Zadkine in
Rotterdam. Het plein dient

Gebruik Openbare Ruimte,

tevens als wateropvang.

www.bureaukm.nl

Groene schoolpleinen
Van bovengenoemde concepten voor de inrich-

Algemene richtlijnen voor de inrichting van schoolpleinen
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Groene Schoolplein. Op een groen schoolplein
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Uit de inventarisatie ‘Spelen op het schoolplein’

1)

beplanting.
• Zorg voor zitgelegenheid voor kinderen op het schoolplein, niet alleen voor

de leraren, en voor voldoende afvalbakken.
• Zorg voor een duidelijke afbakening tussen de verschillende sport-, spel- en

groenonderdelen, zodat kinderen in hun sport of spel niet gehinderd worden
door anderen en zelf ook anderen niet storen.
•	Een schoolplein ligt in het zicht van de school, conciërgewoning en/of

omliggende bebouwing in verband met de benodigde sociale veiligheid.
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Richtlijnen voor een groen schoolplein3)
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(rechts).

elkaar te ontmoeten.

deren de hoognodige bewegingsruimte krijgen.

Het grote schoolplein bij de

Met ruimte voor sport (links),

N

‘gewenst’ zijn.
•	Maak plekken voor natuurbeleving, zoals klimmen en klauteren over stenen of

boomstammen.
•	Maak plek voor activiteiten in het groen: een wadi met regenwaterpomp,

verstopplekken, etc.
•	Richt het plein in met eetbare planten en bij voldoende ruimte met een echte

moestuin.
•	Inventariseer welke materialen al aanwezig zijn, zodat kan worden bekeken hoe

zij kunnen worden hergebruikt.
• Zorg waar mogelijk voor natuurlijke afscheidingen in plaats van een hek.

Beplanting om een schoolplein is liever niet hoger dan één meter of heeft,
waar die hoger is, om de paar meter een ‘doorkijkje’.
•	Maak een poel of vijver voor kikkers en andere waterbeestjes en nestkastjes,

een bijenhotel, insectenbak of mierenbak; kinderen vinden het geweldig om
kleine dieren van dichtbij te bekijken.
•	Gebruik geen giftige planten en planten met stekels.
•	In de brochure ‘Groene schoolpleinen, leren en inspireren aan de hand van

Rotterdamse voorbeelden’ wordt aangegeven hoe het proces van herinrichting
naar een groen schoolplein in zijn werk gaat.
Te downloaden via rotterdam.nl/groeneschoolpleinen.
NOTEN
1)

Spelen op het schoolplein, de Onderzoekerij, in opdracht van Jantje Beton (2011). 2) Groene schoolpleinen,

een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen. Maas, J. e.a. Vrije Universiteit
Amsterdam (2013). 3) Zie groeneschoolpleinen.nl. 4) Spelen op het schoolplein, een inventarisatie naar de stand
van zaken op Nederlandse schoolpleinen. Jantje Beton (2014).
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