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In deze lezing vertellen we hoe het Biotechnicum samen met de leerlingen een
eigen groene speelplaats ontwerpt. Als deel van de opleiding zorgen de leerlingen
voor de realisatie en het onderhoud.
Welke functies kan groen allemaal vervullen op een speelplaats? Waar dien je
rekening mee te houden in een ontwerpfase, maar ook naar gebruik en onderhoud?
Hoe verbind je het centrale thema “systeemdenken” met het ontwerpen van een
speelplaats? Hoe hou je bijvoorbeeld rekening met bepaalde ecosysteemdiensten,
zoals verkoeling, schaduw, visuele effecten, …? Hoe kan groen een oplossing
bieden om verschillende functies van een speelplaats te voorzien, zoals rustig
plekje, uitdagende speelzone, …
Het Biotechnicum deelt graag zijn ervaring met de eigen speelplaats en een door
het Biotechnicum ontworpen en deels aangelegde speelplaats van basisschool Don
Bosco in Gerdingen.

Inhoud
•
•
•
•

Voorstelling
Ontwerp speelplaats
Toekomst
Project basisschool Don Bosco Gerdingen

50 tinten groen:
het ontwerpen van een veelzijdige
speelplaats
Carla Drees
Geert Heynickx
Job Huijers

Voorstelling
• Biotechnicum, secundaire school in Bocholt
• Sprekers
• Geert Heynickx: voorzitter MOS, leraar wiskunde
• Carla Drees en Job Huijers:
leerkrachten natuur- en groentechnische wetenschappen

• MOS op het Biotechnicum sinds 2006,
4 keer groene vlag

Voorstelling
• Een brede eerste graad (1A, 1B, 2A en 2BVL)

Voorstelling
• Tweede graad
• Biotechnische Wetenschappen (TSO)
• Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO)
• Plant, dier en milieu (BSO)
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Voorstelling
• Derde graad
•
•
•
•
•

Voorstelling
• Aantal cijfers: 396 leerlingen
• Eerste graad: 123 leerlingen (j: 60 m: 63)
• Tweede graad: 132 leerlingen (j: 88 m: 44)
• Derde graad: 141 leerlingen (j: 92 m: 49)

Biotechnische Wetenschappen (TSO)
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO)
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO)
Landbouw (4u optie milieu te kiezen) (BSO)
Veehouderij en landbouwteelten (7SP)

Vorige speelplaats

Vorige speelplaats
•
•
•
•
•
•

Afvalcontainers: overal op de speelplaats
Eén groot voetbalveld op gras
Eén volleybal en één basketbal op beton
Bijna geen beplanting
Alleen zitbanken onder het afdak
Geen enkel plekje om even rustig te zitten

Ontwerp speelplaats

Ruimte voor
sport & spel
Sorteren

Ruimte
voor
educatie
Ruimte
voor rust

Ruimte voor
samenzijn

water

Met ruimte voor
• informatie & water
• afval sorteren
• sport & spel
• samenzijn
• rust
• educatie

Ontwerp speelplaats

info
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Ontwerp speelplaats

Info & twee drinkwaterfonteinen

water
info

Informeren en leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie belangrijk maken
d.m.v. organisatie verkiezingen
• Meerdere leerlingen per klas mogen zich
kandidaat stellen.
• Een leerling mag zich kandidaat stellen voor
verschillende leerlingenraden.

Leerlingparticipatie belangrijk maken
d.m.v. organisatie verkiezingen
• Stemplicht voor elke leerling.
• Het stemmen verloopt anoniem.

Leerlingparticipatie
bij ontwerp speelplaats
• Leerlingenraden:
• Vergadering op donderdag elke 3 weken.
Leerlingen doen vooral kleine praktische voorstellen.

• Leerlingen 2e graad PDM
• Deze leerlingen zijn betrokken bij het aanplanten en
het onderhoud.

• Leerlingen 3e graad NGTW
• Deze leerlingen zijn betrokken bij het ontwerp, het
aanplanten en het onderhoud.
• Ook ontwerp, aanplanting en onderhoud speelplaats
Basisschool Don Bosco in Gerdingen (Bree)
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Ontwerp speelplaats

Afval sorteren op de speelplaats
• Afval sorteren met één sorteereenheid buiten

Sorteren

Beste manier om zwerfvuil te vermijden?

Afval sorteren
Tal van activiteiten organiseren tijdens
de middagpauze, zoals:
· Schaken
· Leeshoek
· Muziekcombo

· ICT
· Kaarten

Wat leerlingen nu vragen:
· Wandelen (one mile a day)
· Schooltoneel

Afval sorteren
• Nadruk ligt niet op zwerfvuil vermijden,
maar op het juist sorteren
• Oktobermaand = sorteermaand
• Tijdens november een online quiz over sorteren

Afval sorteren
• Afval sorteren met één sorteereenheid aan de
studie/eetzaal.
•
•
•
•

Boterhamdoos verplicht, blik verboden in reglement
Twee drinkwaterfonteinen op de speelplaats
Aanmoedigen koekendoosje
Geen drank- of snoepautomaten
batterijen

inktpatronen

glas

Ontwerp speelplaats
Ruimte voor
sport & spel
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Ontwerp speelplaats
Ruimte voor sport & spel
• Vroeger
• Een groot grasplein dat gebruikt werd als voetbalveld
• Geen veilige plaats voor andere leerlingen
• Niet aantrekkelijk of rustgevend en te weinig beleving

Ontwerp speelplaats
Ruimte voor sport & spel
• Drie kleine voetbalvelden (10 x 18 m)
• Een (street)handbalveld (voorjaar 2017)
• Mogelijkheid tot Kubb-spelen

• Nu/toekomst
• Meer leerlingen bewegen
• Meer groen
• Meer biodiversiteit

Ontwerp speelplaats

Organisatie sportwedstrijden tijdens de middagpauze
o.l.v. de leerkrachten LO.
Van sept tot nov en van april tot juni.

Ontwerp speelplaats

• Belangrijk: een goede fasering
• Betaalbaar? Tussenkomst provincie Limburg
via klimaatsubsidie

Ruimte voor
samenzijn

Ontwerp speelplaats

Zithoek voor samenzijn

Ruimte voor samenzijn
5 zithoeken, duurzame banken,
met verschillende bomen,
inlandse haag en diverse soorten waterdoorlatend
materiaal.
Leerlingen 3e graad NGTW doen vooronderzoek
welke bodemmaterialen we kunnen gebruiken en
creëren de zithoeken.
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Veel groen
Waarom veel groen?
• Geeft rust en ontspanning
• Leerlingen van 2e en 3e graad leren zo een
verscheidenheid aan planten en
onderhoudstechnieken kennen.
• Grotere biodiversiteit voor de richting natuur en
groen.
• Vogels en insecten aantrekken voor tellingen en
monitoring.

Veel groen

Veel groen
Werken met plant van hier:
• Autochtoon
Beter bestand tegen ziektes, plagen en klimatologische
omstandigheden

• Vergroten van de biodiversiteit
Waardplanten en/of nectarplanten voor vlinders en bijen

• Verkleinen van de ecologische voetafdruk
bomenwijzer.be

Veel groen

Gerealiseerd, naast blok B
• Het krentenboompje en sneeuwbes, sneeuwbal,
kornoelje
Vogel vriendelijk er
Vogeltelweek meer variatie

• Schors
Geen sproeistoffen nodig
Minder onkruid

Toekomst (2016 – 2017)

Ontwerp speelplaats

• Liguster haag
• Hoog biodiversiteitsgehalte
• Waardplant is voor een 30-tal soorten,
zoals dag- en nachtvlinders, bijen, wantsen, kevers

• Vlinderstruik, Gelderse roos, hulst
• zijn waardplanten voor vlinders, bijen, kevers

• zullen door hun bessen ook verschillende vogels lokken
Ruimte
voor rust
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Toekomst (2016 – 2017)

Ontwerp speelplaats

Ruimte voor rust
• Een kleine ruimte waar leerlingen tot rust kunnen
komen. Afgeschermd met vlechtwerkhaag.
• In deze ruimte plannen we ook een picknicktafel
met 2 schaakborden.
Ruimte
voor
educatie

Toekomst (2017 – 2018)
Ruimte voor educatie
• Buitenklas
• Voor monitoring en determinatielessen voorzien we een
bloemenweide, poel, biodiversiteitstoren

Project Don Bosco Gerdingen
• Leerlingen van 6 natuur en groen
• Ontwerp gemaakt
• Project voorgesteld

• Leerlingen van 5 en 6 natuur en groen hebben
de eerste fase aangelegd

Project Don Bosco Gerdingen
• Eénmalig project
• Start 2013 - …

Project Don Bosco Gerdingen
• In een tweede fase met behulp van
Natuurpunt Bree is er een wiglo en een
insectenhotel geplaatst
• Onderhoud wordt jaarlijks door de leerlingen van
natuur en groen gedaan

• gras ingezaaid
• haag geplant
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Project Don Bosco Gerdingen

Project Don Bosco Gerdingen

Project Don Bosco Gerdingen

Project Don Bosco Gerdingen

Project Don Bosco Gerdingen

Vorige speelplaats
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Dank voor jullie aanwezigheid!
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