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,,Vanwege nieuwbouw, moest er een nieuw schoolplein komen.
Daar hebben wij 3 partijen voor uitgenodigd. Aan de hand van een
tweetal brainstorm sessies hebben alle partijen een ontwerp
gemaakt. Het ontwerp van Van Ee Speel sloot het beste aan
bij onze verwachting en visie. Van Ee Speel heeft ons tijdens
de ontwerpfase begeleid en daarin kritisch mee gedacht en
niet blind uitgevoerd waar wij om vroegen. Daarnaast hebben
zij het traject van de aanleg en de nazorg verzorgd. Wij zijn erg
tevreden over de persoonlijke en professionele benadering van
het gehele traject. Het plein is mooier geworden dan wij hadden
verwacht en hebben er nog steeds erg veel plezier van.’’
School De Dijsselbloem uit Voorburg
Directeur M. Laghmich

Alstublieft!
In uw handen alweer de vierde Speel, vol
met schoolpleininspriratie. Ook laten we
zien hoe een 3D schoolpleinontwerp eruit
kan zien. En we zetten op een rij hoe u zeker
weet dat u het beste schoolpleinontwerp
krijgt. Kijkt en leest u mee?
Van Ee ontwerpt en realiseert al ruim 25
jaar (nieuwe) schoolpleinen. Wij realiseren
zo’n 100 schoolpleinen per jaar. Het is
dus logisch dat we vaak de vraag krijgen:
‘Wat maakt een schoolplein nu een goed
schoolplein?’
Natuurlijk wordt er gekeken naar zaken
als kwaliteit, duurzaamheid en sfeer
maar uiteindelijk is een goed schoolplein
gericht op de competentie-ontwikkeling
van kinderen. Waar leerkrachten in de
klas vanuit het leerplan focussen op de
ontwikkeling van kinderen, houden wij daar
in het ontwerp van een (nieuw) schoolplein
juist rekening mee. Lees hier meer over op
pagina 14.
In deze schoolpleinkrant tonen we weer
enkele projecten. Online vindt u er nog veel
meer. We hopen dat het aanzet tot nieuwe
ideeën voor uw schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Team Van Ee Speel
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Schoolplein

Schatkist

Duikelrek

Buitenklas

Klimmen, kruipen en glijden,
het kan allemaal op deze grote
speelheuvel.

Balanceren, hangen, klimmen
klauteren. Fantaseer jij dat je de
burcht bewaakt?

Wat voor kunstje kun jij op het
duikelrek? Kun je samen met een
vriendinnetje ‘wasmachientje’?

Lekker in de open lucht een
boekje lezen of naar het verhaal
van de meester luisteren.

€ 14.890,-*

€ 13.126,-*

€ 640,-*

€ 460,-*

Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden excl. BTW en excl. montage.

Speelheuvel

€ 60.000

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en excl. montage.

Toegepaste

Speeltoestellen

De
Di
j
sselbloem
- Voorburg

Waarde van dit
schoolplein

Top 3 competenties
Sociale interactie
Fantasie
Inzicht
Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.

6

7

Schoolplein

Rehobothschool
- Moerkapelle
Waarde van dit
schoolplein

€ 45.000

Toegepaste

Speeltoestellen

Tovertoren

Evenwichtsparcours

Klautertoren

Bewaak jij het fort zodat de
vijanden niet boven komen?
Vlucht anders via de glijbaan.

Stap voetje voor voetje naar het
volgende touw totdat je
helemaal aan de overkant bent.

Wie van je vrienden is het snelst
bovenaan de klimtoren? Begin
allemaal aan een kant.

€ 11.335,-*

€ 2.473,-*

€ 2.709,-*

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en excl. montage.

Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Eerste stap naar het
nieuwe plein: het ontwerp!
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Nadat er allerlei acties zijn geweest om geld op te halen voor het schoolplein, is het einde in zicht.
Het wordt tijd om het plan, wat in ieders hoofd al een beetje vorm heeft gekregen, op papier te
zetten. Maar dan blijkt dat iedereen een ander plan heeft. De één wil het plein omtoveren tot
speelbos, de ander wil een groen maar overzichtelijk plein en weer een ander heeft iets met
kleuren. Hoe kom je tot een goed schoolpleinontwerp? En vooral: wie betrek je daar allemaal bij?

Onze school is verhuisd naar een splinternieuw gebouw. Het plein moest nog worden. Als ik
het goed herinner is de vertegenwoordiger van Van Ee Speel
bij mij langs geweest om hun diensten onder de aandacht te
brengen. Er is op basis van onze wensen een ontwerp gemaakt, in
overleg twee keer herzien en vastgesteld. De vertegenwoordiger
heeft verschillende keren overleg gehad, ook met onze leerlingenraad.
De voorbereiding liep qua communicatie gesmeerd. Er is proactief
meegedacht en er was alle ruimte om vragen te stellen. Tegen de
datum van inrichting, waren er wel wat spanningen: Er was geen
rekening gehouden met de vorst waardoor de realisatie later dan de
verhuizing zou plaatsvinden. Het totaalproduct is naar onze wens en
verwachting. Het plein is mooi ingericht, de kinderen zijn er blij mee.
Rehobothschool uit Moerkapelle
Directeur R. Remmers

Een groen plein: we vragen een hovenier!

De architect goet ook het schoolplein!

Het lijkt logisch om voor een groen
schoolplein een hovenier te vragen.
Maar hoe slim is dat?
Voordelen:
• Maakt het schoolplein erg groen
• Goede plantenkennis
• Vaak meer voor minder geld
Nadelen:
• Heeft geen tot weinig kennis van de
veiligheidsnormen (wettelijk verplicht: Wet
Attractie en Speeltoestellen WAS)
• Weinig tot geen ervaring met
speeltoestellen en speelwaarden.
• Focust op beplanting en natuur, maar het
gaat het kind hoofdzakelijk om spelen
• Vaak veel gras en beplanting wat snel dood
gaat door 500 kindervoetjes.

Je krijgt een nieuwe school, super leuk! De
architect is goed in het ontwerpen van het
gebouw, maar hoe slim is het om hem te
vragen voor een schoolpleinontwerp?
Voordeel:
• Plein krijgt dezelfde stijl als school.
• Eén contactpersoon voor ontwerpen
Nadeel:
• Vaak weinig tot geen speelwaarde.
• Plein is erg leeg, twee redenen:
o Er is geen budget meer over.
o Focus ligt op uitstraling van het
gebouw, niet op uitstraling van het plein.
• Geen kennis van speeltoestellen en veiligheidsnormen.
• Ontwerpt het plein niet vanuit de
wensen en behoeften van het kind.

Laat iedereen doen waar hij goed in is, vraag een schoolpleininrichter!
Bij Van Ee Speel hebben we al jaren ervaring met het ontwerpen en aanleggen van schoolpleinen. Deze
ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat scholen die een schoolpleinontwerp door een hovenier of
architect laten maken, uiteindelijk vaak tegen bovenstaande problemen aanlopen. Om een school compleet te ontzorgen, hebben we bij Van Ee Speel zowel hoveniers als stedenbouwkundige en ruimtelijke
ontwerpers in dienst. Onze hoveniers hebben net als alle andere hovenier alle kennis van bomen en
planten. Maar omdat zij hun ervaring en kennis al jarenlang uitoefenen op het gebied van spelen, weten
zij ook precies hoe ze in onze ontwerpen de kindvriendelijkheid kunnen waarborgen. Onze ontwerpers
hebben zowel soortgelijke opleidingen als de werkervaring van architecten, en weten daarom bij het dagelijks ontwerpen van speelplekken, heel goed wat en waarom ze het zo ontwerpen. Zodoende kunnen
wij uw schoolplein met alle benodigde ruimtelijke en groene kennis ontwerpen, gericht op de behoeften
van het kind tijdens het spelen!
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Schoolpleinontwerp

Amity

Amstelveen

Een ontwerp maken wij
o.a. op basis van een
competentieplan, looproutes, zon en schaduw en
leeftijden. In overleg met u
kiezen we welke toestellen
het beste bij de verschillende
competenties passen.

Ontdek het rusultaat
op de volgende pagina
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Schoolpleinrealisatie

Amity

Podium
Welk dansje durf jij aan je vriendjes en vriendinnetjes te
laten zien?
€ 1.947,-*

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en excl. montage.

- Amstelveen

Zandtafel
Takel het zand naar boven en laat het door
de juiste baan weer naar beneden glijden.
€ 6.614,-*

Log Cabin
Een veelzijdig speelhuisje. Klimmen en
klauteren kun je op het dak. Zitten en
chillen doe je lekker binnen. Of is het
misschien een ijswinkeltje?
€ 4.201,-*

Waarde van dit
schoolplein

€ 110.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.
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ONZE VISIE OP SPELEN:

Voorbeeldje:

COMPETENTIE-GERICHT SPELEN

HET SCHOOLPLEIN VAN ANNA EN ROB

Bij ieder schoolplein houden we er rekening mee dat kinderen
zich optimaal moeten kunnen uitleven én ontwikkelen. Dat
doen we stapje voor stapje. Aan iedere competentie zijn
ontwikkelingsaspecten verbonden. Die aspecten ontwikkelen
kinderen door bepaalde speelactiviteiten te doen op een
speelplek. En daar hebben ze uiteindelijk de juiste tools voor
nodig. Precies dié benodigdheden verwerken wij in het
optimale speelplaatsontwerp. Wilt u eens in gesprek hoe wij
dat op uw plein kunnen doen? Bel of mail ons!

Sociaal

Sociale interactie

Woordzoeker

Maak kans op een hinkelbaan door de uitslag, in de actiebon, op de rechterpagina,
in te vullen en de bon voor 1 januari 2020 in te sturen.
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Uitslag:

-------- -----------
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Balanceren
Competenties
Fantaseren
Glijden
Kind
Klimmen
Ontwikkeling
Pauze
Plezier
Rennen
Samen
Schaduw
Schoolplein
Speelwaarde
Uitdaging
Zon
Zweven

Actiebon
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Kletsen

Lummelbankjes

Maak een foto van de actiebon, waarop uw gegevens zijn ingevuld en stuur deze
naar marketing@vaneespel.nl of app hem naar 06 54 30 08 31.

Wij kiezen er bewust voor om speelplekken niet
in te richten op basis van smaak. Nee, wij doen dit op basis
van de competenties die kinderen ontwikkelen!

Op het nieuwe schoolplein van Anna en Rob zijn lummelbankjes geplaatst.
Anna is een echte kletskous, ze kan uren vertellen over haar paarden. Rob
vindt het wel leuk om naar Anna’s verhalen te luisteren. Maar af en toe,
als Anna even haar mond houdt, verteld hij over zijn nieuwe raceauto.
Door de bankjes op het schoolplein is er ruimte voor Anna en Rob voor
sociale interactie. Hierdoor ontwikkelen zij de competentie ‘sociaal’.

NAAM SCHOOL: _______________________________________________________
NAAM CONTACTPERSOON: __________________________________________
E-MAILADRES:__________________________________________________________
TELEFOONNUMMER:__________________________________________________

We weten allemaal dat buiten spelen niet alleen heel leuk
is voor kinderen, maar dat spelen ook zorgt dat kinderen
gezonder opgroeien en zich onbewust ontwikkelen door te
ontdekken en te spelen. Hoe past Van Ee deze kennis toe bij
schoolpleininrichting?

Uitslag woordzoeker: _________________________________________________

14

			
brengt
kinderen in beweging

Van Ee Speel
0342 - 75 19 58
schoolplein.vaneespeel.nl
advies@vaneespeel.nl
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