Monique Rijksen

PORTFOLIO
Groene schoolpleinen

Gebouwen en buitenruimtes laat ik weer stralen

Na mijn bouwkunde studie in Delft werk ik vanaf 1996 als bouwkundig architect. Sinds 2011 werk ik als zelfstandige. Ik heb me gespecialiseerd in het
samen duurzaam verbouwen, van een duurzame particuliere verbouwing
tot het ontwerpen van groene (school)pleinen.
Over mij
Ik ben opgegroeid buiten de stad, in Oost-Souburg, Zeeland en in Blokker,
Noord-Holland. Ik hield van buiten spelen in de natuur. Slootje springen, in
bomen klimmen en rugby spelen op het grote grasveld bij school. Dan voelde ik me vrij. Tegelijkertijd was ik ook erg verlegen en rustig en had ik ook
behoefte om me terug te trekken. Respect voor elkaar en voor de natuur
heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.
Groen in de stad en spelen in de natuur
Ik woon nu in de stad Den Haag, samen met mijn partner en dochter. Ik zet
mij in om de stad en (school)pleinen groener te maken met meer natuurlijk
spelen. Dat is belangrijk voor het klimaatbestendig maken en voor een gezondere en fijnere speel- en woonomgeving.
Wat doe ik: Begeleiding bij ideevorming en co-creatie, selectie hovenier,
hulp bij subsidietraject en begeleiding van de uitvoering. Als architect help
ik scholen bij de verbouwing en verduurzaming van het schoolgebouw.

speelnatuur-groen: prikkelen van de zintuigen, daagt
uit tot ontdekken en bewegen, verwondert, geeft rust

Door samen te werken met diverse gespecialiseerde hoveniers, ecologische
landschapsontwerpers, experts van speelnatuur en zelfs een kunstenares,
ben ik heel goed in staat om alles van A tot Z uit te (laten) voeren.

Kindcentrum Lindenkwadrant-groen blauwe schoolpleinen

Groen blauwe schoolpleinen
De gebouwen aan het schoolplein zijn in eigendom van de paters. Oorspronkelijk was het een zusterhuis, met een jongensschool, een meisjesschool en
een mulo school. Het complex is gebouwd in 1923. Op het plein stonden 4
lindebomen, in de oorlog is er 1 boom gekapt voor brandhout.
Het centrale plein wordt gebruikt door de kinderen van de kinderopvang, kinderen en volwassenen bij Zebra Welzijn, alle groepen van de basisschool en
door de buurt. De onderbouw heeft ook een eigen besloten plein, evenals de
Peuterleerplek. De geschiedenis, de vorm van het complex en de drie prachtige grote bomen deden me denken aan een kasteeltuin. Dat is de inspiratie
brede talud glijbaan geweest en is het thema geworden voor het ontwerp van de drie pleinen.

voetballen

amfitheater, buitenklas

Er is 1 speeltoestel centraal op het plein met een rubberen valondergrond.
Het voetballen domineert het plein. Op het groene schoolpleinen spelen de
lindebomen de hoofdrol. Er zijn drie speelplekken onder de bomen met ieder
zijn eigen karakter. Er is een vriendschapsboom, een dansboom en een klimen klauterboom. Waar de vierde boom stond komt het amfitheater/buitenklas die uitkomt op de speelheuvel. Het centrale plein waar oa kan worden
gevoetbald verbindt alle plekken. Rondom is ruimte om te rennen en fietsen.

tunnel

speelheuvel

Bij de vriendschapsboom staan grote keien waar je kunt kletsen met vrienden
of kan worden voorgelezen. (In de Germaanse tijd heten de stenen dingstenen. De Vikingen hielden er hun volksvergaderingen.) Rondom de dansboom
slingert een houten pad in verschillende hoogtes zoals een rups. Het ‘parcours’ komt uit op het podium. Bij de klim- en klauterboom wordt ....

inspiratie
stammenpad

schetsmaquette

watergoot langs muur
wiebelbruggetje over keienrivier

veranderbare hoek met doeken en los materiaal

bestaand
zandbak en moestuin

hutten bouwen, buitenkeukentje
speel heuvel
poort wordt kasteelpoort

bestaand

wachtershuisje en
krijtbord op bestaande berging

ontwerpschetsen
bestaand

poort wordt kasteelpoort
bestaand

participatie met leerlingen
schoolplein, plein Kindcentrum en buurtplein
buurt en ouderparticipatie

Groen blauw schoolplein, kleuterplein en peuterplein
Kindcentrum Lindenkwadrant, Den Haag
- In co-creatie met twee werkgroepen: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, medewerker Zebra Welzijn en directeur van de school en de Peuterleerplek
Susanne van Ginneken, Speelnatuur: advies natuurlijk spelen.
Ilya Toornvliet, De Stadstuinier: beplantingsplan en uitvoering
Margriet Snaterse, Snaterse Urban Creation: muurschilderingen
realisatie:		
gestart in meivakantie 2021
opdrachtgever: De Drie Linden basisschool
Meer informatie? Klik hier: www.moniquerijksen.nl

bestaande schoolplein

Monique Rijksen Architect

Kleurrijke verrassing in het groen, zorgvuldig
vorm gegeven samen met de bewoners

Rode Hekken Plein

Rode Hekken Plein
Het plein was in 2013 ontworpen, voor de leeftijd 12+, als een zeer robuuste
plek waar jongeren met zo min mogelijk overlast kunnen hangen en sporten.
In 2018 was het vooral in gebruik door grote groepen skaters. Als die er niet
waren was het een vervallen stenig plein. Er was veel overlast van ontevreden
jongeren die zich niet gehoord voelden.
De opgave aan mij was om met een klein budget het plein te vergroenen en
de bewoners te laten meebeslissen bij de keuze van de speeltoestellen. In
overleg met de gemeente, Zebra Welzijn en het wijkcentrum heb ik een ander/eigen plan van aanpak gemaakt. De volwassenen, jongeren en kinderen
zijn vanaf het begin betrokken bij het maken van het ontwerp en het onderhoudsplan. Omdat zij als eindgebruikers het beste weten wat er in hun woonen werkomgeving speelt en wat er beter kan. Zij zijn de belangrijkste ‘experts’.
Twee opmerkingen die me raakten:
‘‘Al 5 jaar wordt er gezegd dat er iets gaat gebeuren. Ondertussen groeien
mijn broertje, neefjes en nichtjes op aan een asfaltplein waar niks te doen is.’’
Een jongere was hier erg boos over en terecht.
Een ouder gaf aan: ‘‘Ik zou graag tussen de middag buiten met mijn kinderen
een boterham willen kunnen eten waarna de kinderen kunnen spelen.’’

RESULTAAT
Omwonenden
‘‘We hebben nu het mooiste plein van Den Haag.’’
Het is een uitnodigend, kleurrijk en groen plein geworden. Er zijn fijne zitplaatsen. De lijnen, spellen, gekleurde blokken en vlakken nodigen uit tot
sporten en spelen. In en rondom het diverse groen kan worden gespeeld.

Op speelse wijze is een passend ontwerp gemaakt.

Rode (Hekken) Plein, Schilderswijk Den Haag
- In co-creatie met Omwonenden, Zebra Welzijn, beheerder van het wijkcentrum en
gemeente Den Haag (opdrachtgever)
Susanne van Ginneken, Speelnatuur, natuurlijk spelen.
Ruurd van Donkelaar, van Donkelaar groenadvies, beplantingsplan.
Margriet Snaterse, Snaterse Urban Creation, workshops en ontwerp
en uitvoeren schilderingen op asfalt.

bestaande plein

speeltoestellen: Kompan
aannemer:
AHvrij
realisatie:		
2018-2019
Meer informatie? Klik hier: www.moniquerijksen.nl
Monique Rijksen Architect

Het AanTafelkleed

groep 7-8: door spelen van spel van vraag naar ontwerp
Ook in te zetten bij de ideevorming voor groen schoolplein

wildcard = extra toevoegen

Huygenspark
Hoe groen is jullie schoolplein?
met zoekkaarten beestjes zoeken

proces groen schoolplein
ideevorming
co-creatie
Op De la Reyschool is de 4kids-editie van het AanTafelkleed spel/brainstorm
tool gebruikt om de kinderen mee te laten ontwerpen aan de inrichting van
hun bibliotheek en verhalenatelier. Het spel was onderdeel van een serie
workshops.
De kinderen nemen in het spel zelf de rol op zich van: de school (directeur,
ouders en leerkrachten), de leerlingen en de ontwerper. De ‘echte’ directeur
heb ik gevraagd om een brief te schrijven aan de ‘speler’ waarin hij hem uitlegd wat hij belangrijk vindt. Het kind speelde zijn rol met overgave!

Hintes Paradeis
voorbeelden zoeken

De la Reyschool
Proces groene school en plein
Per project bedenk ik in overleg met de school en andere betrokkenen wat het plan van aanpak wordt voor de ideevorming en hoe we
de kinderen, de leerkrachten, de ouders, de directie en de buurtbewoners erbij kunnen betrekken.
Door het betrekken van de gebruikers, kinderen en volwassenen,
creëer je betrokkenheid en verbinding, het levert begrip op voor
elkaar, maakt de omgeving dierbaarder en passend. Co-creatie is
bovendien erg leuk én leerzaam!
Monique Rijksen Architect
www.moniquerijksen.nl

Groene schoolplein

een “eigen” gezicht voor gebouw en plein

maquettes maken

bouwen met los materiaal

RESULTATEN
Henri, directeur
”Als je een schoolplein wenst dat door kinderen ontworpen is, dan zou ik
zeker kiezen voor de werkwijze van Monique Rijksen. Ze weet de ideeën van
kinderen te vertalen naar een praktische vormgeving. In korte tijd wist zij
kinderen uit te dagen en liet hen maquettes bouwen, waarna in gezamenlijk overleg, met team, ouders, en buurt een mooi ontwerp is gemaakt. Met
dit ontwerp zijn diverse hoveniers uitgenodigd een offerte te maken. Ook
hierbij was een belangrijke rol voor Monique weggelegd. Het gehele proces
heeft zij mij veel werk uit handen genomen en is er een geweldige groene
speelplaats gekomen. De speelplaats op de Voorthuizenstraat van de la
Reyschool is er echt een geworden waar gespeeld wordt. Wij (en kinderen
en ouders) zijn er erg blij mee.”
‘‘Hartelijk dank voor al je werk t.a.v. het opknappen van het gebouw aan de
Voorthuizenstraat. De dependance van de “De la Reyschool” heeft hierdoor
een “eigen” gezicht gekregen.
Jouw kennis, visie en ideeën waren voor ons verfrissend en leidend. Het resultaat mag er dan ook zijn. Er staat een gebouw dat er weer als nieuw uitziet. Het is de investering dubbel en dwars waard geweest. Ook de reacties
die ik gekregen heb van het bestuur en niet onbelangrijk de ouders waren
zeer positief. Dank.’’

Monique

‘’Het enthousiasme en de verwondering van het jongetje toen hij zag hoe het
water uit de waterpomp tussen de stenen door de helling afstroomde, via de
gaatjes in de zandbakrand de zandbak in en daarna verdween in het zand.’’
Zo fijn om te zien, daar doe ik het voor!

maquettes maken met materialen uit het bos, in het tuinlokaal

centrale plek voor school, voor optredens, buiten lesgeven of als lunchplek

Groene schoolplein, De la Reyschool, Den Haag
Ontwerp in co-creatie met:
Ouders, leerkrachten, directeur, omwonenden en hovenier
Franka Konig, Ouder, samenwerking tijdens gehele proces.
Shaun Heijbers, Heijber & Verkelij Hoveniers, beplantingsplan en aanleg van het groene schoolplein.
Wilbert Wassink, Speelmaatje B.V.
Opdrachtgever: De la Reyschool
Meer informatie? Klik hier: www.moniquerijksen.nl

bestaande plein

Monique Rijksen Architect

Nieuwbouw basisschool De Drentse Hoek Muurschilderingen De Ellips

De Drentse Hoek, Den Haag (2000-2004)
Basisschool met 9 lokalen inclusief voorschool. Gedeeltelijk sloop
oudbouw met nieuwbouw. Gecombineerd met flexibele ruimtes voor
zorgpraktijken die later als lokalen toegevoegd kunnen worden aan de
school.
Project als werknemer bij Scala Architecten
Architect: Mieke Bosse en Monique Rijksen
Opdrachtgever: De Haagse Scholen
Monique Rijksen Architect
www.moniquerijksen.nl

Meer weten over Monique Rijksen Architect en groene school- en pleinen?
Neem contact op met mij via info@moniquerijksen.nl of 06-38789529.
www.moniquerijksen.nl
Monique: betrokken, betrouwbaar, weloverwogen, sprankelend, rustig en enthousiast.

