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Inleiding
Dit kennisdocument bevat de ervaringen (belang-
rijkste do’s en don’ts) van zo’n 5 jaar Amsterdamse 
Impuls Schoolpleinen (AIS) en circa 100 opgele-
verde pleinen. De adviezen zijn opgeschreven 
door de experts van AIS: Rainproof, natuur- en 
milieueducatie, GGD (bewegen/gezonde school) 
en Ruimte en Duurzaamheid (ontwerp/groen). Zij 
hebben de afgelopen jaren goed gezien wat wél 
en wat niet werkt. 

Het kennisdocument is in algemene zin geschikt 
voor iedere school die het plein uitdagender en 
groener wil herinrichten. Ook voor overheden 
en organisaties die groene schoolpleinen willen 
stimuleren is het document nuttig. Voor hen zijn 
de ambtelijke Amsterdamse processen die in dit 
document worden omschreven minder relevant.
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Opgesteld door het project Amsterdamse Impuls 
Schoolpleinen, Gemeente Amsterdam
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foto: Osdorpse Montessorischool (tranche 2018)

Participatie en beheer

Ga, al vóór het ontwerp, in gesprek 
met de gebruikers van het plein. Hoe 

gaan docenten het plein gebruiken voor 
de les? Wat willen leerlingen? Wat zijn de 
wensen van buurtbewoners? 

Maak bij de leerlingen echt impact 
door hen van tevoren al mee te 

nemen in klimaatlessen. Vervolgens be-
trek je hen bij het ontwerp en het beheer 
(onderhoud) van het plein. Op die manier 
begrijpen de leerlingen waarom het nieuwe 
plein belangrijk is en maak je hen echte 
ambassadeurs van het plein.

Als het plein in eigendom is van de 
gemeente, dan verschilt het per plein 

hoe het (mede)beheer geregeld wordt. 
Zorg voor duidelijke afspraken tussen 
school en gemeente over het beheer. 

Als het plein in eigendom is van 
de gemeente, dan moet in de ont-

werpfase bij de gemeente Amsterdam het 
Beheeracceptatieproces (BAP) doorlopen 
worden. In dat geval is het ook aan de ge-
meente om al in de planvorming collega’s 
van beheer te betrekken. 

Zorg (bij een eigen plein) voor een
         goed uitgewerkt beheerplan voor 
minimaal 10 jaar. Het plan bevat wat betreft 
beheer het: wie, wat, wanneer, en de 
kosten (denk daarbij aan controleren, 
bijvullen, water geven, etc.). Neem in dat 
plan de regenwaterputten (kolken) mee. 
Plassen rondom kolken ontstaan vaak door 
verstopping.

Beleg de coördinatie van het beheer
          bij iemand die hier tijd en budget 
voor heeft, zodat alle betrokkenen (klassen, 
ouders, buurtbewoners, hovenier) de juiste 
aansturing krijgen. 

          Betrek gebruikers bij het beheer van 
          het plein. Geef iedere klas bijvoor-
beeld een deel van het plein om te behe-
ren. Koppel eventueel een competitie-ele-
ment aan het beheer van plein. Of rouleer 
met een voorwerp, zoals een tuinkabouter, 
om aan te geven welke klas op dat moment 
verantwoordelijk is voor het beheer. 

Ontwerp: educatieve visie, spelen, Rainproof, etc.

Zorg ervoor dat je goed inzichtelijk 
hebt wat de huidige situatie is van het 

plein. Dit is bijvoorbeeld van belang voor 
de regenafvoer. Hoe stroomt het water nu 
en wat zijn oorzaken van (eventuele) over-
last? Op die manier kun je gericht oplossin-
gen intekenen in het nieuwe ontwerp.

Koppel het ontwerp aan de educatie-
ve visie van de school. Hoe gaat het 

plein als buitenlokaal dienen? Welke lessen 
worden gekoppeld aan het plein?

Ontwerp een plein dat geschikt is 
voor verschillende manieren van 

spelen (ontdekken, bewegen, dramatiek, 
etc.). Maak hiervoor gebruik van verschil-
lende soorten materialen, verschillende 
hoogtes, klim- en balanceermogelijkheden, 
open ruimtes, losse materialen zoals zand 
of stenen en beschikbaar stellen van materi-
alen zoals ballen, touw of emmers.

Zorg voor verschillende en duidelijk 
afgebakende zones op het plein. Let 

op dat een drukke zone, bijvoorbeeld een 
zone met actief spel, niet direct naast een 
rustige, educatieve zone ligt. 
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Ontwerp: educatieve visie,              spelen, Rainproof, etc.

Maak in het ontwerp gebruik van 
reliëf. Op die manier kun je bijvoor-

beeld water richting verlaagd groen laten 
stromen. Houd daarbij wel rekening met 
de grondwaterstand. Met een hoge grond-
waterstand kan bijvoorbeeld minder water 
wegzakken. Verlaagd groen moet in dat 
geval minder diep aangelegd worden.

Houd rekening met de locatie van 
de regenwaterputten (kolken). Leg 

verlaagde groenstroken niet direct naast de 
kolken aan (dan stroomt het alsnog de kolk 
in). Leg in de buurt van kolken ook geen 
zandbakken aan.

Laat geen water afstromen richting 
de gevel of naar de omgeving – al-

thans niet op een ongeremde manier. Op 
die manier voorkom je dat je de overlast 
verplaatst.

Probeer ruimte uit de omgeving te 
integreren in het ontwerp. Maar, let 

op: zorg voor toestemming vooraf van de 
eigenaar (gemeente en/of particulier).  
Dat kan een intensief project zijn.

Groen: biodiversiteit, 
bescherming (speeldruk), 
schaduw

Gebruik gevarieerd groen. Denk 
daarbij aan verschillende niveaus: 

laag (meerjarige planten, bloemen, bodem-
bedekkers), middelhoog (struiken, kleine 
bomen, grote grassen) en hoog (grote 
bomen, gevelgroen, groene daken). 

Gebruik hoog groen (bomen, per-
gola’s) ook voor het creëren van 

schaduw (en schuilruimte) op het plein. 

Plant zoveel mogelijk inheemse 
beplanting. Dit is goed voor de biodi-

versiteit (verschillende planten, schimmels, 
bacteriën en dieren). Let wel op dat je geen 
giftige planten gebruikt op plekken waar 
kinderen makkelijk bijkomen.

Let bij de beplanting ook op de loca-
tie specifieke eigenschappen (wind, 

nat, droog, etc.).

Zorg dat beplanting robuust is en 
een groot formaat heeft bij aanplant. 

Groen moet tegen een stootje van spelen-
de kinderen kunnen, zeker in het begin. 
Bescherm groen (zolang nodig) d.m.v. 
hekjes, boomstammen, paaltjes, etc. 

Wees bewust van de slijtage/kwets-
baarheid van gras en grasheuvels. 

We raden gras af als er minder dan 10 m2 
speelruimte is per kind. Door de helling en 
populariteit heeft gras op heuvels nog meer 
te lijden. Ook gras als ondergrond voor 
voetbal raden we af. Op pleinen met meer 
ruimte kan gras wel werken. Kies je voor 
gras? Overweeg of het de juiste plek is, 
overweeg stevigere grassoorten en be-
scherm het gras goed in de eerste periode. 

Tip: maak in het ontwerp gebruik van 
ronde hoeken. Die worden minder 

snel afgesneden.

Ga bij aanplant van bomen uit van 
een minimale stamomtrek van 20-25 

centimeter. 

Gebruik geen allergene soorten die 
veel pollen loslaten. Dit voorkomt 

allergische reacties.



Groen: speel- en educatief groen / water

Zorg voor speel- en struingroen. Fa-
ciliteer natuurlijk spelen (zelf kunnen 

bepalen en experimenteren) door gebruik 
van losse materialen zoals zand, water, 
takken en stenen. Sluit daarbij losse mate-
rialen op (d.m.v. bijvoorbeeld een randje). 
Daarmee voorkom je verslonzing van het 
plein en verstopte putten.

De ervaring van 5 jaar Amsterdamse 
Impuls Schoolpleinen is dat vrijwel 

alle moestuinbakken na verloop van tijd 
niet werken. Een moestuinbak kost veel tijd 
en neemt veel ruimte in beslag. Op daken 
hebben moestuinbakken nog minder kans 
van slagen. Daar waar de zon de hele dag 
op de bak staat, droogt zowel de plant als 
de diepere grond uit.  
Is er voldoende ruimte en tijd en kies je 
wel voor een moestuinbak, dan helpen de 
volgende zaken bij het slagen ervan:

 � Een leerkracht die expliciet uren heeft 
voor natuuronderwijs

 � Een strak beheerplan voor langere 
termijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
onderhoud tijdens de vakantieperiodes

 � Begeleiding van een expert groen/
moestuinen

 � Een watergeefsysteem. Bijvoorbeeld 
een buitenkraan waarop druppelirri-
gatie is aangesloten werkend op een 
batterij.  

Gebruik gevarieerd groen wat betreft 
groeiseizoenen, kleuren, geuren, 

eetbaarheid, etc. Op die manier prikkelt het 
plein het gehele jaar door de zintuigen.

Kies voor planten die educatief 
gezien een verhaal vertellen: ver-

schillende manieren van voortplanting en 
zaadverspreiding, verschillende biodiversi-
teitsfuncties, loof-en naaldsoorten, etc.

Gebruik ook water voor educatie en 
interactie. Denk daarbij aan het zicht-

baar laten stromen van regenwater (open 
geul), het zichtbaar opvangen van regen-
water (wadi, regenwatervijver) en gebruiken 
van regenwater (regentonnen). 

Denk bij voedseleducatie ook aan (lei)
fruit, eetbare vaste planten/bloemen 

en/of een kruidenspiraal. Dit is even edu-
catief en steviger. Let wel op de timing van 
de oogst: zie het fruit groeien maar oogst 
voordat anderen het plukken of de wespen 
erop afkomen. Wespen komen veel af op 
peren, perziken en kersen.

foto: Laterna magica (tranche 2016)



Bewegen/Gezonde School

Maak met het schoolteam goede 
afspraken over het gebruik van het 

plein: wie, wanneer, waar, etc.? Op die 
manier wordt het plein optimaal benut. Een 
voetbalveld kan bijvoorbeeld ook worden 
gebruikt voor andere spellen.

Kies voor speelaanleidingen waar zo 
veel mogelijk kinderen tegelijk ge-

bruik van kunnen maken. Houd daarnaast 
ruimte over voor vrij spel. Om dit te berei-
ken kies je voor kleinere speelaanleidingen 
die multifunctioneel zijn. Denk hierbij aan 
de vorm van een parcours met boomstam-
men, stepping stones en zwaai elementen. 

Zorg voor een gevarieerd bewee-
gaanbod: over de kop gaan, klimmen 

en klauteren, lopen en rennen, springen, 
balanceren, zwaaien, werpen en vangen. 

Kies niet voor één of een paar grote, 
populaire items. Vermijd dus grote 

toestellen en kies niet voor schommels. Dit 
is om wachtrijen te voorkomen, bewegen 
zo veel mogelijk te stimuleren, en de ruimte 
zo goed mogelijk te benutten. Ook zijn 
grotere items in het begin vaak populair 
maar neemt de nieuwsgierigheid ernaar 
snel af. Kies liever voor speelaanleidingen 
die blijven uitdagen.

Plaats geen wipkippen. Deze stimu-
leren geen beweging en zijn niet 

uitdagend.

Plaats een balsportveld afgebakend 
in een hoek. Creëer bij een groot veld 

overdwars kleinere velden. Spelen in kleine-
re groepen zorgt voor meer beweging. Uit 
de praktijk blijkt dat voetbal een populaire 
sport is. In het geval er ook een basket 
wordt geplaatst, plaats deze bij voorkeur 
ergens anders.

Bij de keuze voor een fietsparcours, 
plaats ook deze afgebakend in een 

hoek. Maak duidelijk waar gefietst, ge-
skatet, etc. mag worden en maak gebruik 
van bijvoorbeeld zebrapaden voor het 
oversteken.

Zorg voor voldoende zicht op het 
plein. Dit is voor de sociale veilig-

heid/het voorkomen van pestgedrag. Kies 
daarnaast voor open speelhuisjes. Aan de 
andere kant is het voor de ontwikkeling 
van een kind ook belangrijk zich af en toe 
onbespied te wanen. Probeer met beide 
zaken rekening te houden in het ontwerp.
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Voorbeeldpleinen
Annie M.G. Schmidt ( tranche 2016)
Laterna Magica (tranche 2016)
Van Koetsveldschool (tranche 2016)
Zeppelin (tranche 2017)
Krijtmolen (tranche 2017)
IKC Het Talent (tranche 2017)
Wereldboom (tranche 2017)
Indische Buurtschool, Balistraat (daktuin, tranche 2017)
Osdorpse Montessorischool (tranche 2018)
14e Montessorischool (tranche 2018)
Vier Windstreken (tranche 2019)
De Schakel (tranche 2019)

Informatiebronnen
Natuureducatie

 � Springzaad: springzaad.nl, 
springzaad.nl/groeneschoolpleinen 
Springzaad inspiratiemap: ‘Groene schoolpleinen in beeld’:  
springzaad.nl/inspiratiemap-groene-schoolpleinen-in-beeld

 � ANMEC: anmec.nl
 � NME: amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
 � Cityplot: cityplot.org/amsterdam

Gezonde School/Bewegen
 � gezondeschool.nl

Rainproof
 � rainproof.nl 
 � rainproof.nl/nieuws/amsterdam-stimuleert-rainproof-schoolpleinen 

Standaard Inrichting Openbare Ruimte in Amsterdam
 � Puccinimethode - Gemeente Amsterdam

Voor meer informatie 
 � amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/

amsterdamse-impuls-schoolpleinen/
 � Of stuur een mail naar schoolpleinen@amsterdam.nl

http://springzaad.nl
http://springzaad.nl/groeneschoolpleinen
http://springzaad.nl/inspiratiemap-groene-schoolpleinen-in-beeld
https://anmec.nl
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
http://cityplot.org/amsterdam
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https://www.rainproof.nl/nieuws/amsterdam-stimuleert-rainproof-schoolpleinen 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/amsterdamse-impuls-schoolpleinen/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/amsterdamse-impuls-schoolpleinen/
mailto:schoolpleinen%40amsterdam.nl?subject=



