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onderwijs
� Groene speelplaatsen

Betonstop voor schoolspeelplaatsen

Het is hoog tijd dat architecten van scholen – nieuwbouw of renovatie – hun 
tekentafel verlaten en vanop kindhoogte kijken naar een nieuw aan te leggen 
schoolspeelplaats. Dat vindt alvast Springzaad vzw, een van de pioniers van groene 
speelplaatsen. Als het van hen afhangt, mag een betonstop voor schoolspeelplaats 
al vanaf dit schooljaar ingaan. Chris Dutry

tingen. Dat werkt vervreemding in de hand. 
Door hen met levende wezens in contact te 
brengen leren zij er van houden en houden 
van is een vorm van verbondenheid. Ver-
bondenheid leidt tot verontwaardiging over 
respectloos gedrag ten opzichte van onze 
natuurlijke omgeving en zorgt ervoor dat 
we onze verantwoordelijkheid willen op-
nemen tegenover onze unieke planeet. Wij 
moeten leerlingen niet opleiden tot men-
sen die naadloos in te schakelen zijn in ons 
economisch groeimodel, maar tot kritische, 
ethisch handelende burgers die hun verant-
woordelijkheid opnemen. 

Dat systeemdenken zou daarom dringend 
een belangrijke plaats moeten krijgen in ons 
onderwijs. In plaats van lineair te denken 
in oorzaak-gevolgrelaties, moeten wij hen 
leren zien dat de realiteit veel complexer is, 
dat alles in de natuur samenhangt en werkt 
met terugkoppelingsmechanismen die voor 
zelfregulatie zorgen.
In Natuurlijk leren stelt onderwijskundige 
Jan Jutten onomwonden dat kinderen van 
nature systeemdenkers zijn. Biologie mag 
niet uitsluitend een verhaal over moleculen 
worden, zoals nu teveel het geval is in de 
derde graad van de humaniora. Het is in de 
eerste plaats een verhaal over samenhang.”

Samenwerking is belangrijker dan 
concurrentie

“Recente inzichten maken duidelijk dat sa-
menwerking een cruciale rol gespeeld heeft 
in de evolutie van het leven, wellicht een 
belangrijker rol dan onderlinge concurren-
tie. Sinds kort weten we nu ook dat planten 
met elkaar communiceren en sociaal gedrag 
vertonen. Bomen in een bos ondersteunen 
elkaar, waardoor ze beter weerstand kunnen 
bieden tegen bedreigingen. 
Uit de toegenomen kennis over het voedsel-
web in de bodem blijkt dat ook daar orga-
nismen van elkaar afhankelijk zijn én met 
elkaar communiceren. Dit stelt grote vragen 
aan de agro-industrie. Een landbouwmodel 
dat gelinkt is aan grote chemische bedrijven 
en waarbij dezelfde bedrijven via patenten 
op zaden  controle proberen te krijgen over 
de voedselproductie, daar geloof ik niet in. 
Daar ben ik erg bekommerd om: hoe zorgen 
we voor gezond en voldoende voedsel in de 
nabije toekomst? Dat stond niet expliciet in 
het leerplan, maar daar kan je toch niet over 
zwijgen als je het over het leven hebt? Wij 
hebben een kleinschalige voedselproductie 
nodig in harmonie met de natuur, waarbij be-
zielde boeren een rechtvaardige prijs krijgen 
voor hun producten.
Momenteel zit ik nog wat in een overgangs-
periode, want mijn onderwijsopdracht gaf 
structuur aan mijn dagelijks leven en be-
paalde mee mijn identiteit. Nu wil ik daar 
een nieuwe invulling aan geven en een nieuw 
houvast  vinden. Het vraagt tijd en vertrou-
wen om nieuwe wegen te ontdekken, waar-
langs ik mijn passie voor leven in verbonden-
heid verder kan beleven. Toch besef ik dat 
het een goede beslissing was om te stoppen, 
op een moment dat ik nog voldoende energie 
had om aan iets nieuws te beginnen.”   �

“Wie bezieling doorgeeft, 
krijgt ook bezieling terug”
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Het zou ook goed zijn als ont-
werpers even terugblikten 
naar hun eigen kindertijd en 
zich probeerden te herinneren 
wat ze toen tof vonden op hun 
schoolspeelplaats of wat ze als 
een tekort ervaarden. Zelf her-
inneren we ons nog de wedren 
naar een boom om een stukje 
grond aan de voet ervan te 
reserveren om er te kunnen 
knikkeren met onze vriendjes. 
Springzaad vzw pleit voor een 
duidelijke betonstop op school-
speelplaatsen, liefst vanaf dit 
schooljaar, al zal dat voor veel 
scholen allicht niet meer haal-
baar zijn. Een grijze betonnen 
speelplaats is saai en moet ver-
vangen worden door een geva-
rieerde én groene speelplaats, 
waarbij spel en beleving cen-
traal staan. Veel nieuwe speel-
plaatsen mogen dan wel een 
prijs voor knappe architectuur 
wegkapen, veelal lijden die ont-
werpen aan een ‘natuurtekort’.
Dat euvel kan pas worden voor-
komen als architecten en bouw-
heren nog tijdens de ontwerp-
fase van een (ver)bouwproject 
gaan samenzitten met de toe-
komstige gebruikers van de 
schoolspeelplaats. Naast ouders 
en kinderen kunnen dat ook 
buurtbewoners zijn. Idealiter 
kan zo’n groene speelplaats ook 
na de schooluren opengesteld 
blijven voor jong en oud. In ste-
delijk gebied is de schoolspeel-
plaats vaak nog de enige plek 
waar kinderen buiten komen en 
kans hebben op contact met de 
natuur. 

Overigens heeft een multidisci-
plinaire groep van experten in 
het kader van het project ‘Pimp 
je speelplaats’ al in 2015 een 
toekomstvisie voor dergelijke 
speelplaatshervorming uitgete-
kend. Elementen daarvan zijn 
waterpret en klauteren, die een 
heel grote aantrekkingskracht 
uitoefenen op kinderen. Ook 
het contact met aarde of zand 

– je handen mogen vuil maken! –
is erg belangrijk. Of allerlei 
hoekjes waar je je kan verstop-
pen, maar ook snel teruggevon-
den wordt. Reliëf aanbrengen of 
wilgentunnels inplanten helpen 
ook, variatie is immers troef!
Onder impuls van Grün macht 
Schule hebben in de Duitse 
hoofdstad Berlijn al meer dan 
achthonderd scholen hun speel-
plaats of kindergarten vergroend. 
Tegen volgend schooljaar wil 
ook de stad Gent de helft van 
haar basisscholen een groene, 
avontuurlijke speelplaats bezor-
gen. 
Ondertussen werd vastgesteld 
dat kinderen op een groene 
speelplaats meer bewegen en 
minder ruzie maken. Vermoe-
delijk worden ze ook minder 
snel ziek, al komen ze wel vaker 
thuis met vuile kleren. Maar de 
meeste ouders zien dat net als 
een teken dat ze die schooldag 
ook veel speelplezier hebben 
beleefd.  �

� Meer op www.springzaad.be en 

op www.pimpjespeelplaats.be.

Er komt dit najaar ook een 

inspiratiedag voor scholen in het 

Oost-V laamse Oosterzele. 

Leen 
tot 100% 
van de 
aankoopprijs 
of waarde 
van uw woning.
Ontdek al onze troeven 
op vlaamswoningfonds.be
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