
Een groene speelplaats 

Tips van een ervaringsdeskundige 

 

 

Leefschool De Vlieger is sinds 
2013 de trotse bezitter van 
een avontuurlijke 
speelplaats. Globaal is 
iedereen heel tevreden met 
de nieuwe speelplaats . Die 
is tien keer beter dan de 
vroegere betonkoer. Toch 
zijn er enkele nadelen en 
problemen. Joeri Demey, 
directeur geeft graag  tips 
waar je best rekening mee 
kunt houden als je nog in de 
beginfase staat van zo'n 
herinrichting. 
 
 

 VUIL 

Onvermijdelijk komt zand - en bij regenweer slijk - mee binnen.  Dit zijn onze oplossingen: 

 

 

Kinderen dragen in de klas pantoffels, op de speelplaats laarsjes en gewone 
schoenen om naar huis te gaan. Daarvoor is in de gang een degelijk schoenenrek 
geïnstalleerd. We proberen zo om het vuil te beperken tot de gang, en de klassen 
min of meer proper te houden (hoewel ook wat zand hier en daar uit de kleren 
valt in de klas). 
 

 

 

Aan de buitendeur experimenteert men nu met borstelmatten (zoals in manèges, 
om ook de zijkant van de laarzen mee te borstelen). 
 

 

Een voordeel is dat de buitentrap bestaat uit metalen roosters, het zand valt daar 
gewoon door en valt dus terug in de zandbak onder de trap. 
 

 

Het is heel belangrijk om van bij het begin ook het onderhoudspersoneel te 
betrekken en meteen oplossingen in te bouwen. 
 

 

 

Bij nat weer worden de heuvels erg slijkerig, maar dit lijkt heel afhankelijk van 
wat precies als toplaag wordt gebruikt. Hier zat er helaas zware klei tussen (geen 
goed idee). 



 

 SPEELHEUVELS SLIJTEN AF 

 
 

Door de speeldruk (200-tal kinderen op deze beperkte oppervlakte) en uitspoeling door regen, slijten 

de speelheuvels af. Daardoor komt de betonnen verankering van de houten paaltjes in de heuvels 

bloot te liggen, wat gevaar oplevert.  Erosie is normaal, maar hier gaat het erg snel. Wellicht omdat 

hier voor de toplaag niet het juiste zandleem-mengsel werd gebruikt.  

Dat is blijkbaar nergens in België te vinden. Informeer je dus vooraf héél goed over het juiste 

materiaal voor de toplaag van speelheuvels. 

 

 

 LEG HELPENDE HANDEN IN DE WATTEN EN INFORMEER IEDEREEN 

 
Het blijkt ontzettend belangrijk om iedereen (ouders, kinderen, leerkrachtenteam, 

onderhoudspersoneel, ...) constant te informeren tijdens het traject. 

In De Vlieger maakte één van de ouders samen met de directeur om de drie weken een nieuwsbrief. 

Hier werd nagenoeg alle uitvoerend werk gedaan door vrijwilligers. We deden ons best om al die 

mensen goed te soigneren (hier werd zelfs iemand specifiek als 'soigneur' aangesteld): warm eten 

onder de middag, iets te drinken aanbieden, kinderopvang voorzien tijdens de werken, ...). Dat 

werkte aanstekelijk. Er werd een leuke sfeer gecreëerd zodat wie er niet bij was, echt iets miste. 

 



 KIEZEL KOEKT DICHT EN IS NIET MEER VALDEMPEND 

Als valdempende ondergrond (onder de bruggetjes tussen de speelheuvels) werd geopteerd voor 

een laag van een halve meter kleine ronde kiezels. Dat is op zich goed, maar niet in combinatie met 

de speelheuvels. Uit de toplaag spoelt klei/leem uit naar deze kiezellaag. Er vormt zich een harde 

koek in plaats van de losse kiezeltjes, waardoor dit niet meer voldoet als valdemping, als je niet 

steeds weer de kiezellaag los woelt. Gebruik dus zeker geen kiezel als valdempende ondergrond, als 

daar klei/leem in kan spoelen. 

 

 MELD ERNSTIGE ONGELUKKEN STEEDS BIJ FOD ECONOMIE 

 

Belangrijk om te weten is dat als er een ongeluk gebeurt op school (een zwaar ongeval: bv. breuken) 

dat dan moet gemeld worden aan het Meldpunt van de FOD Economie, via het online meldings-

formulier. 

 

"Op de avontuurlijke speelplaats zien we niet meer ongevallen, maar wel 

andere dan vroeger op de betonnen speelplaats. Vroeger waren er constant 

schaafwonden en bloedende knieën. Nu is er een ander soort spel en zien we 

eerder kneuzingen en builen, we hebben intussen een paar ice-packs 

bijgekocht." 
 

Joeri Demey, directeur Leefschool De Vlieger 

"Harde speelplaatsen geven hard spel. Sinds wij een zachte speelplaats 

hebben is het aantal conflicten tussen de kinderen drastisch verminderd. Ze 

hebben immers meer spelmogelijkheden, vervelen zich minder. De kinderen 

komen hier snel tot interactief spel en gaan op in hun fantasie. Zo voelen ze 

minder nood om zich op mekaar uit te werken." 
 

Joeri Demey, directeur Leefschool De Vlieger 


