
INSPIRATIE VOOR EEN GROENE SPEELPLAATS
Scholen kunnen bij ons terecht voor advies bij het vergroe-
nen van een speelplaats. We helpen vooral bij het maken 
van de juiste keuzes voor aanplantingen, maar kunnen 
ook ondersteunen in de plan- en uitvoeringsfase.

Contacteer annabel.pennings@rld.be of 
an.devroey@rld.be. Bellen kan op 016 40 85 58.

Plant inheemse bomen en 
struiken aan. Afhankelijk van 
de ruimte kan je kiezen voor 
een geschoren haag, bloe-
semheg, houtkant of bosje.

Hoeveel verharde speelplaats is er 
echt nodig? Kan je een deel ervan 

opbreken? Zo krijg je meer speelruimte 
met zachtere ondergrond en kan meer 

regenwater infiltreren in de bodem.

In een bosje kunnen  
kinderen zich verstoppen, klimmen, 

kampen bouwen, beestjes zoeken, …

Een veilige waterpartij 
biedt heel wat 

leerkansen. Er valt altijd 
veel leven te bespeuren

Een plan uitwerken

• Bundel alle ideeën en bekijk wat haalbaar is. Schrap 
de ideeën waar niet iedereen achter staat.

• Maak een eerste schets. Deel de ruimte eerst op 
in zones: een zone voor sport en loopspelen, een 
rustige zone, een exploratiezone, … Teken ook de 
looplijnen uit die kinderen gaan gebruiken om van 
de ene plek naar de andere te gaan. Zorg er daar-
bij voor dat kinderen bijvoorbeeld niet door het 
voetbalveldje moeten om naar het toilet te gaan. 
Vervolgens kan je elke zone verder gaan invullen: 
een heuvel met glijbaan en een speelhut in de 
avonturenzone, een kruidentuin en zitboomstam-
men in de rustige zone, enzovoort. Met groenvor-
men zoals hagen en struikgroepen kan je zones 
afbakenen.

• Leg het plan voor aan het schoolteam en betrek ook 
de preventie-adviseur. Pas je plan zo nodig aan.

En dan nu de financiën

• Tijd om offertes op te vragen en een begroting voor je project 
op te stellen.

• Sprokkel de nodige financiering bijeen. Bij de provincie 
Vlaams-Brabant kunnen scholen een subsidie voor Natuur 
Op School aanvragen. Je kan tot 10.000 euro krijgen voor wer-
ken die de biodiversiteit bevorderen. Je moet eveneens een 
educatief traject uitstippelen gekoppeld aan de vergroening.  
Alle info op www.vlaamsbrabant.be.

Eindelijk aan de slag

• Bekijk hoe ouders en leerlingen kunnen helpen bij de aanleg 
van de nieuwe speelplaats. Hagen aanplanten, zitelementen 
timmeren, de moestuin aanleggen, … er zijn talrijke moge-
lijkheden voor workshops of klusdagen. Zo blijft iedereen 
betrokken bij het project en zullen leerlingen meer respect 
hebben voor de speelelementen en aanplantingen.

En daarna?

• Maak goede afspraken over het onderhoud van de 
speelplaats. Wie doet wat? Bedenk dat er ook hier 
mogelijkheden zijn om leerlingen te betrekken: bla-
deren harken, hooi verzamelen, onkruid wieden, de 
wilgenhut snoeien, … . 

• Alle inrichtingen die bedoeld zijn als ‘speeltuig’ (dus 
ook een boomstam om op te klimmen) moeten vol-
doen aan veiligheidswetgeving. Je moet een risico-
analyse maken van de nieuwe speeltuigen en ze 
regelmatig controleren. Je mag dit als school zelf 
doen. De Federale overheidsdienst Economie heeft 
hierover een Handboek Veiligheid van Speelterreinen 
samengesteld. Je kan het online vinden als pdf.

Zoals je elders in deze krant kon lezen 
is natuur belangrijk voor het welzijn van 
kinderen. Maar ook volwassenen hebben 
er nood aan. Contact met natuur brengt 
ons brein tot rust en verlaagt stress. 
Logisch dus dat een groene werkomgeving 
beter is voor werknemers.

W il jij ook een groenere werkplek? Kaart het aan bij 
je baas en contacteer ons. Wij zijn op zoek naar 

toekomstgerichte bedrijven die samen met ons de groen-
aanleg op hun terrein willen herbekijken en natuurvrien-
delijker inrichten.

Contacteer annabel.pennings@rld.be of  
an.devroey@rld.be. Bellen kan op 016 40 85 58.

Nog argumenten nodig?

• ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ wint aan 
belang. Aandacht voor klimaat en biodiversiteit hoort 
daarbij. 

• De integratie van en het draagvlak voor een bedrijf in 
zijn omgeving verbetert.

• Een groene werkplek helpt om geschikte werknemers 
te vinden en te houden.

• Meer groen betekent minder stress en minder ziekte-
verzuim.

• Een groene bedrijfsomgeving maakt een positieve 
indruk bij klanten.

• Ecologisch beheer kan een besparing opleveren ten 
opzichte van het klassieke groenonderhoud.

Klimplanten fleuren 

een saaie muur of 
kleine ruimte op.

Met een border vol 

bloeiende kruiden lok je 

bijen en vlinders.

Heb je leerkrachten met 
groene vingers, dan is een 

kleine moestuin ook een optie. 
Voorzie zeker een compost-
hoop en een takkenril om 
groenafval te verwerken.

Een zaadje planten

• Leg je idee voor aan het schoolteam of de ouderraad. 
Online kan je al veel voorbeelden vinden om te illustre-
ren wat mogelijk is. Kijk zeker eens op www.springzaad.
be. Zijn er wel oren naar, stel dan een werkgroepje 
samen dat het project trekt.

Het idee laten groeien

• Betrek iedereen van bij het begin! Laat de leerlingen 
hun droomspeelplaats tekenen of knutselen of ga aan 
de slag met Picto-play van Kind&Samenleving (een 
leuke tool, te vinden op hun website). Bevraag ouders 
via een enquête. Leg duidelijk uit waarom jullie een 
andere speelplaats willen. Overleg met de leerkrachten: 
zij weten hoe de kinderen nu spelen en wat de knelpun-
ten zijn op de huidige speelplaats. Zij kunnen aangeven 
welke educatieve meerwaarde ze uit de speelplaats 
willen halen. Leerkrachten zullen ook toezicht moeten 
houden op de nieuwe speelplaats.

HOE BEGIN JE  
NU BEST AAN ZO’N 
SPEELPLAATS- 
PROJECT?

Een bijenhotel voor solitaire 
bijen bouwen is een toffe 

educatieve activiteit. Solitaire 
bijen steken niet!

Dure speeltoestellen 
hoeven niet. 
Natuurlijke 

speelaanleidingen 
zoals boomstammen 
vinden kinderen veel 

leuker.

Niet al het gras hoeft  
kort gemaaid. Een hooiland 

met fruitbomen is een 
aangename plek voor 

rustzoekers.

Wilgenhutten en 
tunnels zijn leuke 

groenelementen die 
veel speelmogelijkheden 

bieden.

Heuvels en greppels  
maken een terrein veel 

interessanter.

Ook op de werkvloer…

… IS GROEN EEN MUST VOOR IEDEREEN
Natuur op bedrijventerreinen

Ook de komende herfst en winter verwel-
komen we je graag in het deelgemeente-
huis van Heverlee (Waversebaan 66) voor 
een boeiende reeks lezingen. Iedereen is 
welkom. De inkom is gratis. We starten 
telkens om 20.00u.

Deelgemeentehuis Heverlee

WARME WINTERAVONDEN
Gratis toegang

Vond Beethoven de inspiratie voor  
zijn vijfde symfonie bij de Geelgors?
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Dinsdag 17 oktober
Vogelzang, klassieke muziek en 
welbevinden
Fernand Rochette, natuurgids

Tijdens deze voordracht mag je je verheugen op een 
heleboel geluidsfragmenten van vogelzang en klassieke 
muziek. We verdiepen ons in de fascinerende en gevarieer-
de vogelzang en ontdekken hoe dit onze componisten van 
weleer inspireerde. Ook breekt de spreker een lans voor 
het beluisteren van muziek en vogelzang in de natuur, om 
ons welbevinden te verhogen.

Dinsdag 21 november
Natuur in je tuin 
Patrick Luyten en Magda Cool, natuurgidsen

Acht procent van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit 
tuinen. Dat is meer dan al onze bossen samen! Onze tuinen 
kunnen echter belangrijke, groene stapstenen worden 
voor de natuur. Hoe dat kan vertellen Magda en Patrick je 
graag. Ze zijn allebei natuurgids en trotse eigenaars van 
een natuurlijke tuin. Ze tonen je hoe je van een steriele 
tuin, met enkel gras en coniferen, een groene oase kan 
maken. Goed voor de natuur en een streling voor het oog!

Dinsdag 19 december
Monitoring en beheer van ree en ever 
in Meerdaalwoud en omgeving
Jim Casaer (INBO) en Bart Meuleman (ANB)

Er leeft heel wat wild in de bos- en natuurgebieden in de 
Dijlevallei. De sprekers geven uitleg over het wildbeheer 
d.m.v. jacht in deze overheidsgebieden. Waarom wordt er 
gejaagd, waar wordt er gejaagd, op wat, door wie en wan-
neer? Daarnaast leggen ze uit hoe de aanwezige ree- en 
everzwijnpopulaties opgevolgd worden en welke gege-
vens verzameld worden om het beheer in het gebied op 
te volgen en wanneer nodig bij te sturen. 

Ook op de dinsdagen 16 januari, 20 februari en 20 maart 
2018 houden we een Warme Winteravond. We kijken dan, 
met de klimaatverandering in het achterhoofd, naar de 
toekomst van het waterbeheer en de wereldwijde voed-
selproblematiek. Daarover vind je later dit jaar meer info 
op www.rld.be.

De Warme Winteravonden zijn een organisatie 
van Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud vzw en Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, met de steun van de Stad Leuven en 
de provincie Vlaams-Brabant.

Met boomstammetjes maak  
je een behendigheids-

parcours of een leuke zitplek.


