reactie

Projecten

Reactie op promotieonderzoek Mirka Janssen

Spelen is meer dan
sport en bewegen

Project:

Brede School
de Hasselbraam

Nederland bouwt gestaag aan
de uitbreiding van het areaal

• Locatie: Etten-Leur

speelruimte. In dit projecten-

• Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur

overzicht presenteren wij

• Ontwerp: GewoonArchitecten

recent gerealiseerde speeltui-

• Uitvoering: Woestenberg

nen, -pleinen en -parken. Het

• Projectduur: 2014-2015

gaat om projecten die nét dat
beetje extra hebben om te fascineren en te inspireren. Hebt
u ook een project dat voor
deze rubriek in aanmerking
komt? Stuur uw voorstel met
een impressie van het project

Froukje Hajer, Kind, spel en ruimte, reageert op het promotieonderzoek door Mirka Janssen. In dit onderzoek staat de visie op gezond
gedrag en bewegen centraal.

F

naar onze redacteur Reinoud
Schaatsbergen via reinoud@
acquirepublishing.nl.

B

roukje zegt: “Spelen is echter meer dan

gecombineerd met groen, zijn gezegend. Maar

rede School De Hasselbraam heeft dit

het schoolplein. Zij wisten de ideeën te

het optimaal benutten van de ruimte

sport en bewegen! Scholen zijn op vele

een prachtig plein is geen garantie. Ook op dit

manieren bezig hun schoolplein in te

soort pleinen komen wij dezelfde problematiek

locatie geopend. GewoonArchitecten is

jaar de prachtige nieuwe school-

vertalen in een ontwerp waar iedereen

draagt er aan bij dat elk speelkwartier

zich in kon vinden. Bijzonder is de zone-

weer een feest is. Replay speeltoestellen

richten. Ook het vergroenen van schoolpleinen

tegen, waarbij zonder een goede organisatie

heeft effect, bijvoorbeeld op pestgedrag. En

van de school, de minder goede beweger het

verantwoordelijk voor het ontwerp van

indeling en het strakke, maar complete

zorgde voor de speeltoestellen. De officiële

de school en ging middels een aantal

ontwerp. Het schoolplein is overzichtelijk

opening van het speeltoestel vond plaats

ook de andere vormen van spel worden door
de inrichting van een schoolplein al dan niet

onderspit delft. Kinderen die aan de kant staan

constructieve overleggen met een werk-

en boeiend. Niet zozeer de grootte van de

op 7 maart 2015.

tijdens het buitenspelen, krijgen dan ook niet de

groep aan de slag met het ontwerp van

speeltoestellen maakt het verschil, maar

gestimuleerd. Inrichten van schoolpleinen vraagt

mogelijkheid om hun motorische vaardigheden

om een bredere visie dan alleen een visie op

te verbeteren, waardoor ze bewegen minder leuk

het stimuleren van gezond gedrag en bewegen.

vinden, het minder vaak zullen doen en op ter-

Op welke momenten wordt een schoolplein

mijn de gevolgen ervaren van een lage fitheid en

gebruikt? En door wie? Alleen de school, of ook

een hoger gewicht. Op korte termijn heeft dat al

de buurt? Jongere kinderen, oudere kinderen én

effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van

satie die hulp biedt aan gezinnen in West-

volwassenen, in de avonduren? De inrichting

kinderen, omdat ze niet goed mee kunnen komen

moet dus voor meervoudig gebruik geschikt zijn,

met hun leeftijdsgenootjes, met schadelijke

voor verschillende functies: wat willen kinderen
doen tijdens pauzes? Wat willen leerkrachten er

E

en uniek project door de wijze van

kinderen van 0 - 14 jaar. Inrichtingsideeën

patie door met kinderen en vrijwilligers

financiering. Safegroup, een organi-

werden bedacht in samenwerking met

oude trottoirtegels op te leuken met

begeleiders en gebruikers, waaronder

zachtfruit van mozaïek, om de sponsor te

Brabant die te maken hebben met huiselijk

een hangmat, zon- en schaduwterras en

verbinden aan het project. De tegels zijn in

geweld, is een samenwerking aangegaan

creatieve metselmuurtjes. Ook stimuleerde

de rugleuning van twee banken in de tuin

gevolgen voor hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en

met Driscoll’s, een internationaal bedrijf

Petra Wevers van KrachtigBuiten partici-

verwerkt.

identiteit. Daarnaast weten we dat kinderen die

dat zachtfruit veredelt, teelt en verkoopt

kunnen doen tijdens natuureducatie of biolo-

niet voldoende bewegen, ook meer moeite heb-

om de omgeving een ontmoetingstuin te

gie, kunstzinnige vorming, muziek of gymnas-

ben om zich te concentreren in de klas en minder

gunnen. Doel van de ontmoetingstuin was

In het volgende nummer van

tiek? En hoe kan een schoolplein ook buiten de

goed presteren op school. Kortom, ik sluit me

een plek creëren voor moeder en kind,

BuitenSpelen gaan we verder in

schooltijd gebruikt worden?”Het antwoord van

aan bij de oproep naar goede voorbeelden van

in combinatie met natuurlijk spelen voor

op deze discussie. We zoomen

Froukje lokte een reactie uit van Mirka: “Uiter-

een meervoudig gebruik van schoolpleinen, want

in op meervoudig gebruik van

aard kan ik het er alleen maar mee eens zijn dat

laten we elkaar vooral inspireren om veel gebruik

het schoolplein. Met een

een meervoudig gebruik van het schoolplein een

te maken van het schoolplein! Kinderen zitten al

oproep aan de lezers. Wat

bredere visie op inrichten vraagt. Daarentegen is

lang genoeg (binnen) in de klas gedurende een

werkt bij u in de gemeente?

het inrichten van het schoolplein voor de kleuters

schooldag. En intussen probeer ik met PLAY-

Ontmoetingstuin
in Valkenhorst

Kent u goede voorbeelden

tot en met groep 8 al een hele uitdaging, gezien

grounds zoveel mogelijk scholen te ondersteunen

• Locatie: Assumburgstraat, Breda

van meervoudig gebruik van

de verschillende fasen van spel en motorische

bij het creëren van een buitenspeelpauze waarin

• Opdrachtgever: Safe Group

het schoolplein? Meld het de

ontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden in

ieder kind met plezier beweegt.”

• Ontwerp: BTL Realisatie-Roosendaal

redactie!

deze leeftijdsrange. Het schoolplein is (bij nieuw-

wijnand@acquirepublishing.nl

bouw) vaak een sluitpost van de school. Scholen

Project:

en KrachtigBuiten
• Uitvoering: BTL Realisatie en

met een uitnodigend ingericht plein, eventueel

Speelmaatje
• Projectduur: juni 2014 - juni 2015
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projecten

Project:

Modder aan je
broek in Schuytgraaf

Project:

Waterplein Didam

• Locatie: Lockhorstpark Didam

• Locatie: Buitenplaats, Arnhem

• Opdrachtgever: Gemeente Montferland

• Opdrachtgever: Ministerie ZON

• Ontwerp: Landschapsarchitect Ton Thus

• Ontwerp: Marleen van Tilburg

• Uitvoering: Gebr. Voets
• Projectduur: najaar 2014 - april 2015

(Buitenruimte voor Contact)
• Uitvoering: Jeroen Charpentier

(Charp.nl), Tjerk Steenbergen
(Stout Hout), Spijk grondverzet

O

• Projectduur: 2010 - 2012

D

p 30 april 2015 werd in Didam
een bijzondere waterspeelplaats

geopend. Met deze waterspeelplaats, waar
e natuurspeelplek in woonwijk

naast de gemeente ook Waterschap Rijn

Schuytgraaf werd gerealiseerd als

en IJssel bij betrokken was, wordt het

onderdeel van het project Modder aan je

der was één van de vereisten van het

de bestaande routes en ideeën van de

waterbewustzijn van kinderen vergroot.

broek. Urgentie van het project: kinderen

project, namelijk dat wijkbewoners bereid

kinderen, zoals de toevoeging van boom-

De speelplaats is ongeveer 20 bij 17 meter

weer in contact laten komen met (stads)-

moesten zijn te participeren. Door middel

stammen aan een plek waar een brug-

en gemaakt in de vorm van Nederland.

de kinderen omhoog of omlaag kunnen

of in korte tijd heel veel neerslag valt. De

natuur om in te spelen, liefst op loop-

van een High Tea werden zij betrokken bij

getje was gebouwd. Ook voor het

Met geulen worden de grootste rivieren

zetten, waardoor de loop van het water

waterspeelplaats bestaat uit duizenden

afstand van de woonwijk. Ook aan de

het ontwerp van het speelterrein, waarin

planten van diverse hagen en bomen

van het land nagebootst. Door water op

wordt beïnvloed. Op deze manier wordt

natuurstenen keitjes in verschillende kleu-

functie van sociale ontmoetingsplek in

de kinderen centraal stonden. Hierdoor

werd de hulp van burgers ingeschakeld.

te pompen worden deze rivieren gevuld.

zichtbaar gemaakt wat er gebeurt in

ren, die grofweg de verschillende grond-

de wijk werd aandacht besteed. Bijzon-

werden speelaanleidingen aangelegd aan

In de rivieren zijn sluisjes aangebracht die

Nederland als ergens een dijk doorbreekt

soorten in Nederland vertegenwoordigen.

et een nieuw gezond schoolplein

hen hierbij. Het plein biedt veel sport- en

met thema’s wordt gewerkt. Er zijn zoveel

wil CBS het Kleurrijk een gezonde

Project:

Brede School
Gibraltar Zaandam

M

spelmogelijkheden als klimmen, klauteren,

meer spelmogelijkheden voor kinderen op

leefstijl bij kinderen stimuleren. Samen

hinkelen en voetballen en zelfs een atletiek-

het plein en de spreiding is nu veel beter.“

• Locatie: Gemeente Zaandam

met hen werd aan het nieuwe plein

baantje. Schooldirecteur Ilse Lammers:

Het Kleurrijk heeft in juni het themacerti-

• Opdrachtgever: Zaan Primair

gewerkt, waar op een gezonde manier

“Eerst werd er maar op twee plekken op

ficaat ‘Bewegen en sport’ van het vignet

• Ontwerp: Speelplan

met elkaar gepraat, gespeeld en gesport

het plein gespeeld. Nu wordt er goed

Gezonde School ontvangen..

• Uitvoering: Van der Tol en Speelplan

kan worden. Jantje Beton begeleidde

gebruik gemaakt van de ruimte doordat er

• Projectduur: september 2013 - februari

2015
Project:
wensen van de verschillende gebruikers

Gezond
schoolplein bij
het Kleurrijk

verwerkt: een speelvoorziening met

• Locatie: Klipperstraat 2-4, Zaandam

een atletiekbaan in combinatie met een

• Opdrachtgever: CBS het Kleurrijk

verkeersroute, veel kleur en figuren in het

• Ontwerp: Aafje Meijer en Speelplan

straatoppervlakte en enkele hoogtever-

• Uitvoering: Huisman Hoveniers BV

schillen. Met een combinatie van enkele

• Projectduur: april 2014 - juni 2015

speelaanleidingen en uitdagende speeltoestellen is het een compleet schoolplein

B

geworden. Naast een zandbak en speelij de inrichting van Brede School

van de kinderen werd gestimuleerd. Voor

toestel met glijbaan is er een babybak voor

Gibraltar is vooral gekeken naar actief

de leerlingen was het vooral belangrijk dat

de allerjongsten doelgroep. Uniek is de

spelen en sporten, omdat de leraren een

ze konden rennen, verstoppen en tikker-

daktuin voor een rustige ontmoetingsplek

schoolplein wilden waarin het bewegen

tje spelen. In het ontwerp zijn de diverse

in een lounge omgeving.
@Jantje Beton
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