Betonstop op schoolspeelplaatsen
Kinderen, ouders, schoolteams, overheden en architecten samen voor speelplaatshervorming
De grijze betonnen schoolspeelplaats heeft afgedaan, zoveel is duidelijk. Met duizenden zijn ze, de ouders en leerkrachten die zich op Vlaamse en
Brusselse scholen vandaag uit de naad werken om de saaie betonkoeren open te breken en er speelgroen, variatie en uitdaging te brengen. Klimbomen,
bessenstruiken, speelheuveltjes en wilgentunnels, klauterboomstammen, waterspeelgootjes en struikhuizen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Wat een kaakslag is het voor al deze enthousiaste vrijwilligers, als dan bij een nieuwbouwschool voor veel geld een nagelnieuwe speelplaats wordt
opgeleverd, die toch weer saai, vlak en gebetonneerd is. Als architecten voor het ontwerp van de speelplaats niet eens de kinderen beluisteren, ouders
betrekken of het leerkrachtenteam vragen welke educatieve kansen zij in die buitenruimte zien. Als de bouwheer voor de nieuwe school het ontwerp van
de speelplaats overlaat aan architecten die zeer kundig zijn in het bedenken van mooie en functionele schoolgebouwen maar van spel, uitdaging, groen
en participatie maar weinig kaas hebben gegeten.
We roepen architecten en bouwheren op om bij de bouw van nieuwe scholen de speelplaats samen met de gebruikers vorm te geven, en spel en beleving
centraal te zetten. We roepen overheden en bouwheren op om voor ontwerp van de buitenruimte van scholen een multidisciplinair team te eisen
(pedagoog-landschapsarchitect-participatiebegeleiding). Vandaag is een uniek momentum om de krachten te bundelen voor kwaliteitsvolle speelplaatsen
van morgen, nu overal enthousiaste werkgroepen van ouders en leerkrachten vrijwillig hun schouders zetten onder vergroeningsprojecten voor de grijze
betonkoeren van hun kinderen.
We verwijzen naar de toekomstvisie voor kwaliteitsvolle schoolspeelplaatsen, uitgewerkt in 2015 door een multidisciplinaire groep van experten in het
project Pimp je speelplaats. Gevarieerd en groen blijken sleutelwoorden voor een speelplaats waar kinderen zich goed voelen, uitgedaagd worden tot
divers en creatief spel, bewegen, samenwerken en leren. Broodnodig is dat groen ook, als we weten dat de school vandaag voor meer en meer kinderen
de belangrijkste of zelfs enige plek is waar ze regelmatig buiten spelen, en als we denken aan de effecten van de zogenaamde ‘natuurtekortstoornis’.
We nemen je mee in enkele nieuwe speelplaatsprojecten die stemmen tot nadenken.

Case 1: Buitenspeelklas (De Spreeuwen, Mechelen)
Een renovatie- en uitbreidingsproject gaf deze school een buitenspeelklas, die
omschreven wordt als ‘het collectieve hart van deze school, een plek van
samenkomst en stilte waar de seizoenen langzaam passeren’. Deze ruimte werd
volledig overdekt met serreglas en ziet er mooi en licht uit.
Maar wat kan je er in hemelsnaam doen of spelen? Waar zijn de bomen en
(klim)planten die wat schaduw bieden in de zomer? Waar kan een kind zich hier
verstoppen, waar kan je je even terugtrekken op een rustig plekje? Waar zijn de
speelaanleidingen, de losse materialen om mee te bouwen en te prutsen, en al
doende te leren?
Dit bouwproject werd bekroond met een ARC15 Architectuur nominatie, en verscheen
onlangs ook in de architectuur rubriek in de De Standaard “Een hemels schooltje”.
foto: HCA (www.dearchitect.nl)

Case 2: Meer speelplaats = betere speelplaats? (Prins Dries, Antwerpen)
De basisschool Prins Dries zit geprangd in het druk bebouwde stadscentrum van
Antwerpen. Deze school verrichtte wonderen voor maxi speelkansen op mini
oppervlakte. Een leuke – kosteloze – bouwhoek, bomen, gevelgroen en
plantenbakken, en een super boomhut als verbinding over de muur heen naar de
tweede koer. De ruimte onder de boomhut wordt benut als kippenhok.
Om de speelplaats te vergroten, werd een driehoekige overkapping over de
speelplaats gebouwd. De driehoek is zo geplaatst dat de omliggende klassen nog
voldoende licht krijgen. Ja, de oppervlakte werd vergroot. Maar is de speelkwaliteit
ook groter geworden? De bestaande speelplaats is nu donker en minder aangenaam
geworden, en wat kan je eigenlijk doen op deze betraliede driehoek? Losse
materialen of ballen kunnen naar beneden vallen, met fietsjes raak je de trap niet
op, en er is geen bankje of boom te zien die het driehoekige vlak breekt of een
aanleiding voor spel of parcours biedt.
foto: Plissart

Dit speelplaatsproject werd genomineerd voor de Belgische Prijs voor Architectuur (2015). Zou speelkwaliteit en de mening van de gebruikers (kinderen
en leerkrachten) een criterium zijn voor zo’n nominiatie of prijs?

Case 3: Speelplaats van morgen (De Wegel Eeklo)
Eén van de projecten van ‘Scholen van Morgen’ – de publiek-private samenwerking voor scholenbouw – is de nieuwbouw van basisschool De Wegel, met
naast het ruime nieuwe schoolgebouw ook een stuk overdekte en open speelplaats. Een deel van het bestaande bosje maakte plaats voor open
speelplaats in grote betonplaten. De met een groendak overdekte speelplaats sluit aan bij het gebouw en is hoog en open, de betonnen ondergrond krijgt
structuur en speel/zitgelegenheid door betonnen blokken. Door de grote open hoogte, is het hier erg winderig en waait regen en sneeuw ook makkelijk
onder de overdekking. Middenin is een opening in het dak uitgespaard, waardoor zonlicht – en regen – naar binnen valt.
Intussen heeft het schoolteam de schouders gezet onder een ambitieus project voor een groene en gevarieerde speelplaats. Met volle inzet starten
leerkrachten en directie, ouders en kinderen dit voorjaar met werkdagen om bomen te planten, wilgenhutten te bouwen, oude verharding op te breken
voor speelheuvels en groen.

foto: nieuw sportveld tot aan de voet van de overgebleven bomen

foto: in het speelbosje bouwen kinderen aan hun kamp

Plaveien de Scholen van Morgen de weg naar een ‘dna van de schoolarchitectuur’ van de toekomst? Als het over de buitenruimte gaat, lijkt men in een
aantal gevallen toch de essentie te missen: speelwaarde en beleving voor kinderen. Had de ontwerper hier de kinderen en leerkrachten bevraagd, dan
had de nieuwe speelplaats er heel anders kunnen uitzien. Voor een duurzame speelplaats die tegemoetkomt aan de noden en wensen op school, is het
eigenlijk nodig bij de toewijzing van de opdracht specifieke deskundigheid te eisen in het ontwerpteam, voor een participatief ontwerptraject voor de
buitenruimte.

Case 4: Een groene kooi (Dok, Gent)
Voor de stad Gent ontwierp Xaveer de Geyter het stadsgebouw DOK, de school met kinderopvang en buitenspeelplaats voor de hele nieuwe wijk langs de
dokken. De stad ondersteunt sinds 2014 Gentse scholen en ouderraden voor het aanleggen van groene avontuurlijke speelplaatsen (GRAS) en steekt
heel wat tijd en moeite in proefprojecten voor openstelling van schoolspeelplaatsen als buurtspeelplekken buiten de schooluren. Hoe kan het dan dat
deze nieuwe schoolspeelplaats een metalen kooi is geworden zonder rechtstreekse toegang naar de speelplaats, waar aanpalend een publiek buurtpark
komt? Hoe kan het dat de ouders en kinderen in het ontwerpproces nooit werden
bevraagd of betrokken? Waarom werden de eigen GRAS-principes – beleving en kind
staat centraal, participatie van alle actoren is cruciaal – niet gehanteerd in de
projectdefinitie?
Het geheel lijkt een mooi groen plaatje voor een architectuurboek. Maar wil jij hier
spelen? De spelprikkels op de vele trappen kunnen niet verhullen dat kinderen op deze
gestapelde betonvloeren niet met losse materialen kunnen spelen en bouwen, geen
verkoeling kunnen vinden onder een boom, of het park benutten als buitenspeelruimte.
Het ontwerp voor deze school en speelplaats staat nu al op de website van pixii
(Kennisplatform Energieneutraal Bouwen) waar het wordt uitgedragen als
voorbeeldproject dat andere scholenbouwers kan inspireren.

Visualisatie: Xaveer de Geyter architecten

Case 5: Speel-plaats met ingenieuze rol voor water rond het nieuwe schoolgebouw (Steinerschool De Zonnewijzer, Leuven)
Het ontwerp voor de Steinerschool in Wijgmaal (2000) integreerde de renovatie van de oude industriële site en theater ontworpen door De Ligne (1933).
Samen met de gebouwen werd ook de tuin en speelplekken ontworpen, waardoor binnen- en buitenruimte een harmonisch geheel vormen. De gebruikers
werden intensief betrokken bij het planproces, een participatiemanager stond hiervoor in. De architecten deden workshops met elke klas, en met een
groep van meer dan 40 ouders en leerkrachten discussieerden zij meerdere weekends over het ontwerp van gebouwen en buitenruimte, duurzaamheid
en materialenkeuze, educatieve mogelijkheden en de architecturele vertaling ervan.
Dit project werd geselecteerd in het “3rd CELE Compendium of Exemplary Educational Facilities” (2006).
Kinderen tekenden samen met de ontwerpers hoe ‘hun’ tuin er uit mocht zien. De spriraal kwam in hun tekeningen opvallend vaak terug, en werd dus
ook een belangrijke pijler in het ontwerp van de ruimte. Het spiralenpad is vooral leuk om te fietsen op ‘wieltjesdag’. Hoge bomen en groendaken geven
de speelplaats extra natuursfeer. Klassen hebben een klein eigen tuintje achter het lokaal. Er zijn struiken en verstophoekjes, bessen en fruit om te
plukken, op sommige plekken mogen de kinderen ook bloemen plukken.
Eén glooiende lijn loopt sierlijk doorheen de grote speelplaats. Water staat centraal en vervult hier esthetisch en ecologische functies, maar is hier ook
waardevol als speelelement. Aan de schoolingang stort een waterval zich naar een gracht, die de ruggengraat vormt van de speelplaats. In lange
periodes zonder regen staat de gracht droog maar meestal is er water. Door kinderspel kregen de oevers een eigen reliëf, de kinderen zijn in de weer om
zand en water te verplaatsen en te bouwen. Regenwater van de daken wordt opgevangen in een waterput, en loopt over in een geul naar de speelbeek.
Uiteraard wordt het regenwater ook hergebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en dergelijke.

Case 6: Multi-gebruikte speelplaats, open naar het stadspark (Kindcentrum Rivierenwijk, Deventer)
Avontuur en uitdaging zien we op grotere schaal heel mooi in Deventer (Nederland), waar bij de bouw van een nieuwe school een ontwerper van
natuurlijk groen het aanpalende openbare park langs een doorgaand fietspad, kon betrekken bij de school. De school kreeg een afgesloten speelplaats
rondom de gebouwen, met geborgen hoekjes, bomen en struiken, zandspeelplekjes en buitenklas. Langs het water kwamen brede trappen die als
zittribune kunnen gebruikt worden. Het aansluitende deel van het park werd speelser en natuurrijker met meer reliëf, zand, een ‘schiereilandje’ en een
apenbrug, waterspeelplek met een handpomp enz. Van bij het begin werd rekening gehouden met dromen en wensen van kinderen en leerkrachtenteam.
En na de schooluren spelen de kinderen hier gewoon door.
Deze plek werkt! Gepensioneerden doen er een ommetje, tienermeisjes testen de apenbrug, papa’s leren er hun kleuters fietsen, jongens bouwen verder
aan hun dammen en het spelplezier spat er gewoon af. Dit moet vast het mooiste compliment zijn dat een ontwerper kan krijgen.

We nodigen ontwerpers van de schoolspeelplaatsen van morgen graag uit om eens met Springzaad.be op stap te gaan langs dergelijke avontuurlijke
speelplaatsen. Prijzenwinnende speelplaatsen, als de kwaliteit van spel en beleving voor de gebruikers hiervoor doorslaggevend zouden zijn. Om
schoolarchitectuur te maken, is het volgens architect-urbanist Jan Gehl (Making cities for people) belangrijk zich als architect onderzoekend en open op
te stellen en de blik van de gebruiker over te nemen. Letterlijk door de knieën gaan en op kindhoogte kijken in plaats van uit vogelperspectief boven de

tekentafel. In gedachten even teruggaan naar de eigen kindertijd: waar speelde ik zelf graag, wat vond ik fijn? Op die manier kunnen de speelplaatsen
van morgen ook echt plaatsen worden waar met volle overgave kan gespeeld worden en kinderen hun eigen spel kunnen maken met wat de plek
allemaal te bieden heeft. Plaatsen die buiten de schooluren niet afgesloten en onbruikbaar zijn, maar die echt een meerwaarde bieden voor de buurt.
En het kan, groene en avontuurlijke speelplaatsen voor scholen, ook in verstedelijkt gebied. We sluiten af met enkele plaatjes van schoolspeelplaatsen
midden in de grootstad Berlijn, waar onder impuls van Grün macht Schule de voorbije 15 jaar al meer dan 800 scholen hun speelplaats vergroenden. En
echt, ja, het zijn allemaal beelden gemaakt op schoolspeelplaatsen en kindergartens midden in de stad.
Springzaad.be vzw is een open netwerk waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren.

