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EEN GROENE SPEELPLAATS:
VAN DROOM NAAR
WERKELIJKHEID
Samen met zijn collega’s droomde leerkracht Cedric Ryckaert van een unieke natuurspeelplaats
voor de leerlingen van de Sint-Paulusschool in Kortrijk: groen, met ruimte voor water en een grote
biodiversiteit. Dankzij de 250.000 euro die de Vlaamse Overheid subsidieerde bracht de school
bomen, planten en dieren naar de kinderen. De speelplaats was niet langer een troosteloos betonnen
schoolplein, maar een speelomgeving vol natuur en avontuur.

DE NATUUR HEEFT EEN POSITIEF EFFECT OP
GEZONDHEID EN WELBEVINDEN

At van Steijn, Goede
Speelprojecten

woordvoerders van de leerlingen en zorgden ervoor dat alle leerlingen op de hoogte
bleven.
De ouders en leerkrachten verzamelden
zich in een eigen werkgroep. Speel Groen
droeg het project, ging op bezoek bij andere scholen met een natuurspeelplaats,
zocht inspiratie en volgde cursussen over
outdoor teaching en duurzaamheid. Iedereen ging er voluit voor.
Dat betekent niet dat het project altijd van
een leien dakje liep. “Het is een onwaarschijnlijk verhaal”, vertelt Cedric Ryckaert.
“De budgetten die onze school voor dit project voorzag, waren enorm. Bij elke kostenraming stond mijn hart even stil. Gelukkig
waren de directeur en beleidsvoerder nauw
betrokken en meteen overtuigd van het belang van dit project.”
“We gingen ervoor, samen. Ook toen het
archeologisch onderzoek drie keer moest
worden uitgevoerd en we ook elke keer
onze
omgevingsvergunning
opnieuw
moesten indienen. Wat ook voor vertraging
zorgde, was het opstellen van een openbare
aanbesteding. Gelukkig konden we ook
rekenen op de steun van heel wat externe
organisaties, zoals Kind & Samenleving,
Pimp je speelplaats en MOS Vlaanderen.”

De natuur heeft een positief effect op mensen. Vooral bij kinderen
en jongeren is de belevingswaarde ervan nog sterker. Ze laten zich
gemakkelijker dan volwassenen verrassen door omgevingsfactoren
en zintuigelijke waarnemingen.
Jammer genoeg hebben veel kinderen vandaag de dag weinig mogelijkheden om ervaringen op te doen in een natuurlijke omgeving.
Richard Louv (The Last Child In The Woods, Nature-Deficit Disorder, 2005) opende de ogen van veel mensen door de positieve effecten te beschrijven die de natuur heeft op kinderen. Steeds meer
onderzoeken tonen aan dat groen – of meer algemeen: de natuur
– een positief effect heeft op onze gezondheid en ons welbevinden.
Het is dé plek om te ontdekken, om te leren met al je zintuigen en
om je verbeelding en creativiteit aan te scherpen.
En deze overtuigingen brachten Cedric Ryckaert ertoe om de betonnen speelplaats van zijn school onder de loep te nemen.

HET STARTTE MET EEN DROOM
Samen met zijn collega’s droomde Cedric van een groene en avontuurlijke plek, waar kinderen vrij konden spelen op speelheuvels
en op ontdekking konden gaan in het groen. Het initiatief vertrok
vanuit een team leerkrachten, maar dat groepje werd snel uitgebreid. Iedereen die bij de school betrokken is, mocht deel uitmaken
van het speelplaatsproject.
De leerlingen van de Sint-Paulusschool waren de belangrijkste participanten van het project. Het zou hun speel- en leeromgeving worden. Maar ook de ouders en leerkrachten hadden een belangrijke
stem. Met een zorgvuldig opgestelde enquête peilde de kerngroep
naar de verwachtingen, ideeën en opmerkingen van alle betrokkenen. 260 Deelnemers lieten van zich horen en vulden de vragenlijst
in.
Ook daagde de school al haar leerlingen uit om na te denken over
hun droomspeelplaats. Een Team Speelplaats Junior vormde een
werkgroep van leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Zij namen de enquêtes af, enthousiasmeerden ouders, traden op als

“De mooiste
momenten zijn
die wanneer er
weer een nieuw

250.000 SUBSIDIE DANKZIJ
PROEFTUIN ONTHARDING

stukje speelplaats in gebruik

Het speelplaatsproject van de Sint-Paulusschool was een van de drieëntwintig
geselecteerde projecten voor de Proeftuin
Ontharding van het Vlaamse Departement

genomen kon
worden”
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Omgeving. Met deze campagne zet de
Vlaamse regering in op klimaatadaptatie
en -mitigatie.
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir
zag al snel de meerwaarde van het speelplaatsinitiatief: “De wetenschap is het erover eens: in de toekomst zullen langdurig
droge periodes afgewisseld worden door
hevige regenval. Om Vlaanderen klaar te
maken voor de realiteit van morgen, is het
noodzakelijk dat we maatregelen nemen
om het regenwater beter te laten infiltreren in de ondergrond. Dat ontharding
overal mogelijk is, bewijzen ze in de SintPaulusschool in Kortrijk. Door hun aanpak
dragen ze bij aan een groener Vlaanderen
en brengen ze de natuur dichter bij kinderen. Ook dat is belangrijk, want als er iets
is dat de coronacrisis ons geleerd heeft, is
het wel dat Vlamingen de natuur nodig
hebben.”
Het ecologisch concept van de speelplaats,
de inpassing van de hemelwaterinfrastructuur en de verhoging van de speelwaarde
voor de leerlingen in een nieuw en groen
speellandschap, kreeg veel lof. Uit meer dan
driehonderd inzendingen werd de school
beloond met een subsidie van 250.000 euro.
De jury loofde de hoge betrokkenheid van
de leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook
de keuze voor kwalitatieve partners, zoals
Studio Basta, Fris in het Landschap en Studiebureau ARA, werden geapprecieerd.

© Cedric Ryckaert.
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BETONNEN TEGELS MAKEN
PLAATS
VOOR GROEN

1 De kleinste kinderen
hebben een eigen
plek om in het
zand te spelen én
een eigen klim- en
klauterparcours.

In juli 2019 startte de aanleg van de nieuwe
speelplaats, maar dit gebeurde stap voor
stap. Cedric Ryckaert: “Bij de start van het
schooljaar in 2019 was maar driehonderd
vierkante meter van de nieuwe speelplaats
afgewerkt. We wisten dat het nog knap lastig zou worden om de totale oppervlakte
van vierduizend vierkant meter aan te pakken. Uiteindelijk duurde de aanleg negen
maanden.”
Het resultaat mag er zijn: op, naast, onder
en rondom de hoge heuvel kunnen leerlingen naar hartenlust spelen. Een buizensysteem staat in contact met een toren boven
op die heuvel. De kleinste kinderen hebben
een eigen plek om in het zand te spelen
én een eigen klim- en klauterparcours. En
het allertofst? Een zand- en waterspeelplek
waar de leerlingen mogen experimenteren
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“Steeds meer
onderzoeken
tonen aan dat
de natuur een
positief effect
heeft op onze
gezondheid en
ons welbevinden”
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met water en natuurlijke constructiematerialen.
De aanplanting van streekeigen plantgoed helpt de kinderen om
de seizoenen sterker te beleven, en de ontharding gaat hitte-eilandeffecten tegen en zorgt voor een betere luchtkwaliteit en grotere
biodiversiteit.
Cedric Ryckaert: “De mooiste momenten zijn die wanneer er weer
een nieuw stukje speelplaats in gebruik genomen kon worden. We
merken al resultaat: kinderen spelen op een andere manier en er
is meer leven op onze speelplaats. Het is goed om te weten dat kinderen speels mogen opgroeien op onze groene en gezonde school.
Onze droom bleek niet onhaalbaar, integendeel.”

TOONAANGEVENDE SCHOOL
De Sint-Paulusschool wil een toonaangevende rol spelen en een
voorbeeld zijn voor andere scholen. Ontharding is noodzakelijk en
inzetten op meer groen en een grotere biodiversiteit kaderen in een
waardevolle langetermijnvisie.
Het is Kenny Windels van Studio Basta in samenwerking met Fris
in het Landschap, gelukt om met zijn ontwerp een rijk gestructureerde, afwisselende, uitdagende en levendige buitenruimte te ont-
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“WE MERKEN AL RESULTAAT:
KINDEREN SPELEN OP EEN ANDERE
MANIER EN ER IS MEER LEVEN OP
ONZE SPEELPLAATS”

werpen. Zij maakten de vertaalslag van een
onderwijskundig concept naar een groene
buitenruimte. Aannemersbedrijf Growedo
voerde het project uit, met advies en ondersteuning van Studio Jan Ooms en installateur Axel Vosters van MAMM’OUT (Adventure Builders).
Goede Speelprojecten bv leverde de speeltoestellen. Zij specialiseren zich in duurzaam geproduceerde speelobjecten van
Europees robiniahout, waarvoor ze het
prestigieuze duurzaamheidspaspoort van
NLGreenLabel ontvingen. Met dat hout
creëren ze natuurlijke en avontuurlijke
speelplekken, voorzien van veel groen en
duurzame materialen. Meer groen zorgt
voor een hoger welbevinden, verbetert de
luchtkwaliteit en zorgt voor een betere insijpeling van hemelwater in de bodem. Het
onderliggende speel- en leerverhaal van de

2 Het speelplaats
project van de SintPaulusschool was een
van de drieëntwintig
geselecteerde
projecten voor de
Proeftuin Ontharding
van het Vlaamse
Departement
Omgeving.
3 De jonge
aanplantingen
hebben de droge
zomer doorstaan
en zijn klaar om
de speelplaats een
volwaardig groen
karakter te geven.

Sint-Paulusschool is daarbij een fantastische meerwaarde. Kirsten
Goede, directeur van Goede Speelprojecten bv, staat helemaal achter het idee van de natuurspeelplaats: “Spelen zit in onze natuur.
De kwaliteit van de natuur weerspiegelt de kwaliteit van een samenleving.”
“Het is onwerkelijk dat dit allemaal gelukt is,” besluit Cedric. “Ik
voel de erkenning voor het werk dat we met het hele team hebben
geleverd. In mijn ogen is het schoolplein het hart van een school, de
plek waar kinderen de mooiste momenten in hun lagereschooltijd
beleven.”
➜ Meer info
Cedric Ryckaert - cedric.ryckaert@kbkscholen.be
Directie: pascal.vandenbroucke@kbkscholen.be
www.klimaatspeelplaats.be
www.speelprojecten.be
https://omgeving.vlaanderen.be/proeftuinen-ontharding
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