GROEN, lekker DOEN!
van Schoolplein naar Speelplaats

Verantwoording

april 2013

Ieder kind is uniek.
Iedere Jenaplanschool is uniek.
De speelplaats van de Jozefschool is uniek!
De werkgroep Speelplaats heeft, met financiële steun van wijkpanel Oost en Jantje Beton,
het schoolplein van de Jenaplanschool St Jozef in Wageningen omgevormd tot een
natuurlijke speelplaats. Wijkpanel en Jantje Beton: BEDANKT! In dit boekwerk is te lezen
wat we met jullie geld gedaan hebben. We genieten er elke dag van!

Jenaplanschool St. Jozef
Dolderstraat 58, Wageningen, 18 april 2013
status: 3e concept
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1. Inleiding

Bedankt!

Dit boekje laat zien wat we (de Jenaplanschool St. Jozef in Wageningen),

De vernieuwde speelplaats is een aanwinst voor de Jozefschool, voor de

mede door financiële steun van wijkpanel Oost en Jantje Beton, gedaan

buurt en voor heel Wageningen. 200 kinderen van 4 tot en met 12 jaar

hebben met ons schoolplein in 2012 en de eerste maanden van 2013.

spelen er dagelijks. Buiten schooltijden gebruiken jongere en oudere

Het betreft de 2e fase van de uitvoering van de herinrichting.

kinderen het plein om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.
Zonder de steun van het wijkpanel en Jantje Beton was ons dat niet gelukt.

De werkgroep speelplaats startte in september 2010. In 2011 is een ontwerp

Maar ook de grote inzet van ouders, de vele werkuren die zij op het plein

gemaakt en is de 1e fase uitgevoerd door ouders tijdens drie tuinwerkdagen

hebben gedaan en materialen die voordelig beschikbaar kwamen waren

in september, oktober en november 2011. Dit werd gefinancierd door

essentieel voor het eindresultaat.

Ouderraad, Overblijf en SKOVV (Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe

We willen alle actieve ouders, het

Vallei).

wijkpanel en Jantje Beton heel

Begin 2012 is geld gezocht voor de uitvoering van de 2e fase op basis van

hartelijk danken. Elke dag spelen

het boekje ‚GROEN, lekker DOEN!‛ (d.d. febr.2012). Hierin staat wat we

kinderen met plezier buiten in een

willen, wat er al gedaan was en wat er op dat moment nog nodig was.

natuurlijk aangeklede omgeving.

Zowel Wijkpanel Oost (gemeente Wageningen) als Jantje Beton stelden geld

Het doel van dit document is de toevertrouwde financiële steun te

beschikbaar. Daardoor konden we door met de uitvoering van de 2e fase:

verantwoorden. Dit boekje schetst een beeld van het proces en het resultaat

o.a. de speelnatuurzone ‘de Jozefjungle’.

en maakt de kosten inzichtelijk.
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2. Waarom? Situatie schoolplein april 2011

Entreeplein oostzijde.

Kleuterplein

Entreeplein midden, ter hoogte van entree.

Jozefjungle oostzijde

Entreeplein midden en westzijde.

Jozefjungle westzijde
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3. Tuinwerkdag NL Doet 17 maart 2012

60 NL Doet vrijwilligers, ouders en kinderen aan het werk!.

Stoeptegels zijn weggehaald en hergebruikt als

Om ruimte te maken voor de 2e en 3e

Middenin de Jozefjungle, stond 12 meter stevig

randen van de eerste van de vier

moestuinbak is een zeshoekig duikelrek een

metalen hekwerk. Aan de rand van het plein

moestuinbakken.

paar meter verplaatst.

was het hekwerk in slechte staat. Het slechte
hek is verwijderd en het goede hek verplaatst.

Zandbakranden werden uitgegraven en elders

Een rioolbuis werd neergelegd als start van de

Met wilgentenen uit de uiterwaarden werd een

als bankjes bij het sportveld weer ingegraven.

grote speelheuvel.

wilgenhut gebouwd.
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4. Tuinwerkdagen april en mei 2012 : zaterdagochtenden : ouders en hun kinderen
De 2e en 3e moestuinbak zijn gemaakt en

waterbaan is kleigrond afgegraven en een

gezaagd en houten krukjes zijn gezaagd en in

gevuld met tuinaarde. Ter plaatse van de

zandlaag aangebracht. een boombank is

de grond vast gegraven.

De 4e moestuinbak is gemaakt. Langs de

Met stoeptegels zijn metselwandjes gemaakt bij

Nobelweg is het hek afgemaakt.

de grote rioolbuisspeelheuvel.
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5. Bouwfeest 21 juni 2012

Het jaarlijkse schoolfeest: 200 kinderen, 20 ouders en 5 professionele begeleiders bouwen speelplaats!

Een tribunebank metselen van stoeptegels en

Een insectenhotel maken van een boomstam.

bakstenen.

Een blotevoetenpad metselen.

Wilgentenen vlechten en boomstammen
plaatsen langs de waterbaan.

Op de muurschildering beestjes toevoegen.
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Zitelementen maken van boomstronken.

6. Tuinwerkdagen NL Doet 15/16 maart 2013

.

110 NL Doet vrijwilligers, kinderen en ouders aan het werk.

Struiken planten op het entreeplein. Naast de

Struiken planten in de Jozefjungle op heel veel

Struiken planten op het kleuterplein rondom het

ingang en tegen de gymzaalmuur.

plaatsen, o.a. op de kleine speelheuvel.

blotevoetenpad en het kleuterhuisje.

De waterbaan ruimer maken en van extra

struiken voorzien. Een wilgentunnel maken

Jozefjungle. En dit met de hulp van 30

boomstammen en een verhoogde rand met

tussen de fietsenstalling van de docenten en de

Rabobankmedewerkers uit Ede!
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7. Schoon en veilig
Ons doel was om het schoolplein te maken tot een speelplaats waar het

ruimte. Door 4 bouwhekken met een slot in een hoek van het plein te

natuurlijk, uitdagend, prikkelend, en steeds weer avontuurlijk is. Wat we

plaatsen is dat tijdelijk opgelost. Voor de zomervakantie hebben we hekken

echter ook willen is dat het veilig is en de school acceptabel schoon blijft.

en bouwafval laten afvoeren. De school is dan wekenlang dicht waardoor het
sociale toezicht beduidend minder is.

Schoon

Ter hoogte van de hoofdentree was over een stuk van 10 meter het plein

Door de vernieuwing is er veel minder verharding op het plein en wordt er

niet afgeschermd van de stoep. Het talud van het plein loopt af richting

meer gespeeld in aarde, zand en water. Ook in de school komt hierdoor

stoep waardoor ballen makkelijk de straat oprollen. Om kinderen en ballen

meer aarde en zand. Om het zand buiten te houden zijn er voor alle

op het plein te houden is een afscherming gemaakt. Deels door een strook

ingangen (3 stuks) grote inlooproosters neergelegd.

struikgewas en deels door een brede toegangspoort, gemaakt door een

Om het afval, dat vooral buiten schooltijd wordt achtergelaten, te

kunstenaar: het alfabethek. Een waardige entree voor een basisschool.

minimaliseren zijn 2e hands metalen prullenbakken aangeschaft.

Veilig
Keuringsinstantie TUV SUD is vanaf het schetsontwerp betrokken geweest
bij het proces met preventieve adviezen en heeft uiteindelijk het plein
gekeurd. Daar kwam nog 1 knelpunt uit naar voren. Door het toevoegen van
valzand aan weerszijden van de rioolbuis is dat opgelost.
Tussen de werkdagen door was er een hoeveelheid bouwmaterialen dat
tijdelijk opgeslagen moest worden. In school en schuren was daarvoor geen
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8. Resultaat: Situatie speelplaats april 2013

Entreeplein oostzijde

Entreeplein midden, ter hoogte van entree

Entreeplein westzijde

Kleuterplein

Jozefjungle oostzijde

Jozefjungle westzijde
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Waterbaan, buitenklas, rioolbuisheuvel, kleine speelheuvel, mozaïekbankjes
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9. Wat heeft het gekost?

Totaalkosten 2e fase uitvoering speelplaats: € 19.602,Jozefjungle (speelnatuurzone) totaalkosten € 9.826

Het ontwerp is gemaakt voor € 3.600,- door Bureau RIS.
Het ontwerp is vrijwel geheel uitgevoerd voor ongeveer € 34.000,- . Aan
de 1e fase is € 14.650,- besteed. De 2e fase heeft zo’n € 19.600,- gekost.
Bijna alle arbeidsuren zijn vrijwillig gedaan door ouders, kinderen en NL doet
vrijwilligers. Materialen zijn veelal gunstig verkregen door het netwerk van
ouders. Hergebruik van aanwezige - en voordelig of gratis beschikbare

moestuin

269

waterbaan

4.549

duikelrek

261

hek verplaatsen

69

wilgenhut + tunnel

120

speelheuvels

1162

buitenklas

83

mozaiekbankjes

356

struiken/planten

1023

Junglepad

1.934

Kleuterplein totaalkosten € 2.167

materialen en soepel omgaan met de invulling van het ontwerp heeft veel
geld bespaard.

blotevoetenpad

161

struiken/planten

205

De globaal € 37.850,- is bijeengebracht door:

muurschildering

1.465

houten zitelementen

336

€ 21.850,-

van school, overblijf en ouderraad, waaronder:

Entreeplein totaalkosten € 5.006

717,- opbrengst Lentemarkt april 2012 (actie Kinderraad)
940,- opbrengst Jantje Beton Loterij (door de bovenbouw)

€ 8.000,-

van Wijkpanel Oost (gemeente Wageningen)

€ 8.000,-

van Jantje Beton

Tribunebank

1.535

Insectenhotel

336

struiken/planten

466

Mozaiekbankjes

356

alfabethek

2.313

Diversen totaalkosten € 2.603
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Keuring TUVSUD

951

Zand buiten

616

afval afvoeren

551

nestkastjes

171

prullenbakken

121

Troostboom

193

Als er iets speelnatuur bouwt,

COLOFON

laat het dan de kinderen zijn.

deskundige begeleiding is verleend (waarvoor DANK!) door:

Maarten de Kam, boomdeskundige, Wageningen
Jos Bast, Hovenier, Wageningen
Remco Zuidgeest, Bouwadvies, Wageningen
EcoArt, Johan Kollen, Hovenier met speelnatuurervaring, Wageningen
Tjerk Stouthout, houtkunstenaar, Bennekom (insectenhotel)

Het zaadje voor mijn inzet voor speelnatuur is geplant op 29
september 2010 door Pjotr Timmerman.
Het zaadje is niet alleen bij de Jozefschool geland.
Diverse andere basisscholen in Wageningen hebben zich o.a.
door de Jozefschool laten inspireren en delen met ons de
ambitie om het schoolplein natuurlijker te maken.

Marleen Brummelman, kunstenaar, Wageningen (mozaïek)
Gonneke de Haan, kunstenaar, Wageningen (muurschildering)
Atelier Van Corven, ruimtelijk vormgever, Wageningen (alfabethek)

Ze zijn van harte welkom met vragen of om te komen spelen.
Waar mogelijk stellen we graag onze ervaring en verkregen
informatie beschikbaar.
Het ontwerp is gemaakt door:

Jenaplanschool St. Jozef
Dolderstraat 58
6706 JG Wageningen
0317-412024

Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur
Karnemelksloot 118, 2806 BJ Gouda (postadres)
Bouwmeesterplein 1, Gouda (bezoekadres)
info@bureauRIS.nl
www.bureauRIS.nl

Werkgroep Natuurspeelplaats
September 2010 t/m Juli 2013
aleida.berg@upcmail.nl
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