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Gezond
schoolplein

Voldoet jouw plein aan

veiligheidseisen?

Nieuwe speelzone 

lost geluidsoverlast op

Maak jouw plein nog 

gezonder!
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Bedenkers en bouwers 

van schoolpleinen en 

speelplaatsen
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klanten blij gemaakt met een 
geweldig ontwerp

2000+
gecertificeerde speeltoestellen 

om uit te kiezen

1600+
jaar ervaring

30+

Spelen op een

gezonder schoolplein
Misschien denk je direct: wat moet ik verstaan onder een gezond 

schoolplein? Een gezond schoolplein geeft kinderen de ruimte om 

te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije 

omgeving. Tijdens én na schooltijd. Bij Van Ee betekent dit een 

divers schoolplein met speelaanleidingen op basis van de 

7 kerncompetenties.

Ieder schoolplein is uniek, want iedere school en alle leerlingen 

zijn uniek. Wij bouwen al ruim 30 jaar speelomgevingen waar 

plezier tot leven komt en de fantasie geprikkeld wordt.

Terug naar het gezonde schoolplein. Want dat kinderen steeds 

minder vaak een koekje mee naar school mogen en schoolfruit 

krijgen, is een mooie ontwikkeling. Maar wist je dat een goed 

schoolplein ook kan bijdragen aan de gezondheid van 

kinderen? Met de juiste schoolpleininrichting triggeren we 

kinderen om meer te bewegen. De kinderen hebben 

plezier én zijn ook nog eens onbewust bezig met hun 

gezondheid en ontwikkeling.

Benieuwd hoe zo’n gezond plein er uit kan zien voor 

jouw school? Bel voor een gratis 

adviesgesprek naar: 0342 75 19 57.

Veel lees- en kijkplezier,

Albert van Ee

Bekijk pagina 12

Nieuwe speelzone 
lost geluidsoverlast op
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Op een gezond plein

kun je veilig spelen en bewegen 
Wist je dat er meer gespeeld en minder gepest wordt op een gezond schoolplein?  

Voldoende variatie in activiteiten zorgt ervoor dat kinderen zich niet snel vervelen en er minder gepest wordt.  

Dit blijkt uit een onderzoek van Sjerp de Vries en Martin Goossen van het onderzoeksinstituut Wageningen  

Environmental Research. Een goede sfeer draagt uiteindelijk bij aan de veiligheid op het schoolplein.

Voldoende bewegen is niet zo vanzelfsprekend. Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig blijkt uit  

onderzoek van het CBS. Dat kan anders! Natuurlijke elementen op een gezond schoolplein geven de kinderen 

meer vrijheid in hun spel en wakkeren de fantasie aan. Door kinderen te inspireren, houden ze het spelen langer 

vol. Bij Van Ee richten we het schoolplein zo in dat bewegen voor elk kind aantrekkelijk is.

Basisschool 
Het Palet

Bovenkarspel (NH)

ca. 750 m2

274 leerlingen

Groenmeter

40-45K

Een veilig schoolplein; 
hier moet je op letten!

Speelplaatsen moeten aan veel eisen  

voldoen als het gaat om veiligheid.  

Gelukkig maar! Zo weten we zeker dat er 

geen gevaarlijke situaties ontstaan door 

bijvoorbeeld versleten kettingen of andere 

slijtage. 

Het is belangrijk om altijd naar het 

totaalplaatje te kijken en speeltoestellen 

niet alléén individueel te beoordelen. Want 

als je een schommel plaatst in een druk 

gedeelte waar kinderen rondrennen, is dat 

natuurlijk geen veilige keuze.  

Wil je weten of jouw plein veilig is?  

Scan de QR-code!

Voldoet jouw plein 
aan de wettelijke 
veiligheidseisen?

Scan de QR-code en 

lees onze blog.
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150-200k

Een visie op spelen leidt tot minder conflicten
"Op de NOT, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, zijn we in contact gekomen met Van 

Ee Speel", aldus Pien van Gendt, directeur van de Rafaelschool. "Het uiterlijk van de  

speeltoestellen die Van Ee liet zien, sprak ons erg aan. Omdat wij leerlingen met een  

verstandelijke beperking lesgeven, hebben wij een sterke visie op spelen en bewegen.  

We hebben er dus goed over nagedacht wat zij nodig hebben om veilig te kunnen spelen 

en bewegen. Van Ee heeft dit vervolgens doorvertaald in een prachtig ontwerp met  

passende speeltoestellen en een logische indeling. Door de juiste activiteiten aan te  

bieden op het plein merken we dat er onderling veel minder conflicten zijn. Voor elke 
leeftijd is er volop keuze. Ook voor ons is het een plezier om alle leeftijdsgroepen te zien 

spelen." 

ca. 2880 m2

229 leerlingen

 Rafaelschool 
Utrecht (UT)

Rafaelschool in Utrecht

Een school met een échte visie
De Rafaelschool is geen reguliere basisschool. Deze school geeft speciaal onderwijs aan 

zeer moeilijk lerende kinderen. "Vanwege de bouw van een nieuwe school waren ze ook 

op zoek naar een nieuwe schoolpleininrichting. Direct bij onze kennismaking was er al 

een duidelijke visie op spelen en bewegen", aldus Gert Ploeg, accountmanager bij Van Ee 

Speel."  

"Vanuit deze visie zijn we met elkaar aan de slag gegaan om tot een goed ontwerp te 

komen. Om maximaal plezier uit je plein te halen, gaan we bij Van Ee graag een stapje 

verder. Daarom hebben we de leerkrachten én leerlingen meegenomen naar een andere 

locatie, het Openluchtmuseum in Arnhem. Hier heeft Van Ee een grote speelplek  

gebouwd. Een mooie plek om inspiratie op te doen wat betreft materiaalkeuze,  

speelzones en competenties."

"Het viel me op dat de kinderen behoefte hebben aan spelmateriaal waar ze deels samen, 

maar nadrukkelijk ook alleen mee konden spelen. Deze kennis bevordert het uiteindelijke 

resultaat van het ontwerp. Ik ben er trots op dat we het vertrouwen hebben gekregen om 

dit grote project vorm te geven en dat de realisatie zonder enig probleem is verlopen."

Welke ondergrond 
mag er onder jouw 
speeltoestel?

In deze blog lees je alles 

over wet- en regelgeving.

Gert Ploeg

Accountmanager | regio midden

Conflictvermijdend

Kies inhoudelijk voor toestellen vanuit je  
visie. Niet alleen omdat ze er 'leuk uitzien'. 
 
Pien van Gendt | Directeur Rafaelschool
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In 4 stappen

naar een gezond schoolplein
Op een gezond schoolplein heeft iedereen plezier. Kinderen van alle leeftijden, met verschillende karakters en elk 

hun eigen behoefte. Hoe ontstaat zo'n gezond schoolplein? In 4 stappen komen we samen tot een ontwerp waar 

kinderen veilig en gevarieerd spelen terwijl ze zich onbewust ontwikkelen.

2. Kaders in het ontwerp 
Een realistisch voorstel 
 
Het aantal leerlingen, de grootte van het schoolplein, de ligging én de omgeving leggen 

we vast. Samen met het budget vormt dit het stevige kader waarmee we aan de slag 

gaan. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het ontwerp op maat.

 3. Concept Van Ee Speel 
Uitdaging en natuurlijk speelplezier! 

 
Ieder schoolplein ontstaat vanuit verschillende behoeften en vragen. Toch is één ding zeker. Elk plein 

moet overzicht, veiligheid, uitdaging en natuurlijk plezier bieden! Naast looplijnen, zichtlijnen en 

speelzones is het toevoegen van competenties één van de belangrijkste zaken in het ontwerpproces.

Inspiratie opdoen?

Bezoek onze nieuwe 

website boordevol  

advies en inspiratie.

vaneespeel.nl

1.  Visie van de school
    Kennismaken en wensen bespreken

 Naast de praktische zaken van het schoolplein speelt de visie van de school ook een belangrijke 

rol. Als school ken je de wensen van leerlingen, leerkrachten, ouders en het schoolbestuur het 

beste. Zijn er belangrijke kernwaarden die overal in de school terugkomen? Dan vertalen we dit 

door in het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan zelfexpressie via een podium op jouw schoolplein.

4.  Beplanting op het schoolplein 
      Functies en voorwaarden

 Op een gezond schoolplein kan beplanting niet ontbreken. 

Welke rol speelt beplanting op een schoolplein en waar 

moet het groenplan aan voldoen, zodat iedereen plezier 

heeft van de verschillende bossages, bomen, planten en 

bloemen?

Aanloop- en zichtlijnen Zonering en competenties Groenplan en aankleding
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Benieuwd naar ons  

complete assortiment?

 

0342 75 19 57 

vaneespeel.nl

Van Ee Speel,
brengt plezier in beweging!

Gratis adviesgesprek op locatie?

Bel direct 0342 75 19 57 óf vul het contactformulier in op onze website.   

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.

 vaneespeel.nl

Groen op een schoolplein heeft meerdere functies

1.  Speelelementen: wilgentunnels, boomstammen, keien, dennenappels en stapstenen. 

Aanleidingen waarbij kinderen met fantasie hun eigen spel bedenken. 

2.  Afscheiding en beschutting: sommige planten zijn erg geschikt om zones te creëren 

en dus een speelzone te scheiden van de rest van het plein. Zo kun je met  

verschillende speelzones toch rust brengen op het schoolplein.

3.  Natuurlessen: door de invloeden van de seizoenen ontdekken kinderen hoe de  

natuur kan veranderen door de verschillende omstandigheden. Zo leren ze niet  

alleen in het lokaal, maar gaat het ontdekken buiten verder!

Kindvriendelijke planten

Bij het inrichten van de borders houden we 

naast kleurgebruik, hoogte en zonligging 

ook rekening met de giftigheid van planten. 

De meeste planten zijn bij aanraking niet 

schadelijk. Wel kunnen planten giftige 

stoffen bevatten waardoor kinderen ziek  
kunnen worden. Om te voorkomen dat er 

ongelukken gebeuren, hebben we bij Van 

Ee onze eigen plantengroepen 

samengesteld. Dit is een kleurrijke 

verzameling van planten waarmee 

kinderen zorgeloos kunnen spelen.

Jan Hendrik Bosch

Landschapsontwerper 

IJzerhard

Zonnehoed Ooievaarsbek Lampepoetsersgras

Salie
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Interview

Basisschool  
De Wegwijzer
Waarom wilden jullie het plein veranderen?

Liesbeth Wonink - directeur basisschool  

De Wegwijzer: "Op de oude plek van het  

voetbalveld hadden we last van het geluid van 

de bal. Ook kwam de bal geregeld op het dak, 

waardoor er schade ontstond. We wilden het 

voetbalveld verplaatsen, zodat we moesten 

nadenken over de herindeling en inrichting van 

het plein. De leerlingen gaven via de  

leerlingenraad aan dat zij wat meer groen op 

het schoolplein wilden. We zijn met elkaar 

gaan inventariseren wat de wensen van de 

leerlingen en bewoners uit de buurt waren.  

Het is namelijk een openbaar speelplein.  

Daaruit kwam vergroening, meer regenwater-

opvang en uitdagende klimmogelijkheden."

Waarom is er gekozen voor een  

samenwerking met Van Ee Speel?

"Via een collega-school kregen we de tip om 

contact met Van Ee op te nemen. Zij hadden 

goede ervaring met Van Ee. En terecht! Zelf 

heb ik de samenwerking ook als prettig  

ervaren. Er was goed overleg met als resultaat 

een ontwerp waar we echt blij mee waren. Het 

was makkelijk om Van Ee te bereiken en de Ontdek meer op vaneespeel.nl

communicatie was helder. Het is fijn dat we in 
fase 1 het klimtoestel en voetbalveldje konden 

realiseren en in de toekomst de vergroening en 

extra speelwaarden kunnen toevoegen." 

Welke verandering merken jullie na het  

aanpassen van het schoolplein?

"De kinderen spelen graag op het nieuwe  

klim- en glijtoestel en het voetbalveld is  

populair. Ook de buurt maakt graag 

gebruik van de voorzieningen op het  

schoolplein. We zijn heel blij dat we op deze 

leuke manier het probleem van geluidsoverlast 

konden oplossen. We hopen in een tweede 

fase nog meer te kunnen vergroenen."

Hoe scoort jouw 
schoolplein?

Scan de QR-code en 

vraag een gratis 

schoolpleincheck aan.

Hufterproof

20-25k

ca. 170 m2

176  leerlingen

 De Wegwijzer 
Harderwijk (GD)

KlauterenBalancerenRollenspel Glijden

De Wegwijzer scoort 
met dit speeltoestel!

Op het schoolplein van De Wegwijzer 

staat het speeltoestel 'De Vesting'.  

Met dit toestel ontwikkelen de  

kinderen vooral de sociale en  

motorische competenties.  

Bekijk de competentiescore  

hieronder!

Speeltoestel De Vesting  

www.vaneespeel.nl

EmotioneelSociaal

Communicatief Moreel

Motorisch

Expressief

Cognitief

Op een gezonde manier  
competentiegericht spelen

Van Ee Speel richt schoolpleinen zo in dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen 

en dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Hierdoor gaan ze initiatief nemen, 

omdat ze zich veilig voelen. Een schoolplein wordt op deze manier een uitdagende 

leeromgeving voor kinderen van alle leeftijden. Dit doen we door speelzones in te 

richten op basis van de zeven competenties.

EmotioneelSociaal CognitiefMotorisch Communicatief Moreel Expressief

Met de nieuwe speelzone 
stimuleren we leerlingen 
om nieuwe competenties 

te ontwikkelen.

Liesbeth Wonink - Directeur

De Wegwijzer Harderwijk
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André Lageweg

Accountmanager 

regio noord west

BS Vliermeent
Den Haag

#robinia #glijden #klimmen 
#schoolplein #natuurlijkelook

BS Boazschool
Meliskerke

#sporten #balspel #speelveld 
#basketbal #veiligheidsgras

BS Adelbert
Mook

#larikshout #klimmen #diversiteit
#klauteren #competenties 

BS De Wiekslag
Blijham

#robinia #balanceren 
#houtsnippers #parcours

BS Wheemschool
Voorthuizen

#speelhuisje #duurzaam #robinia
#fantasie #kleuters #veiligheid

Elk jaar brengen
we plezier in beweging
op ruim 400 speelplekken
Onder het motto “Nederland uit de slaapstand halen”, hebben wij de afgelopen tijd weer  

heel veel leerlingen, ouders en leerkrachten blij gemaakt met een nieuw of opgeknapt schoolplein! 

Hierboven zie je een aantal voorbeelden van tevreden klanten.

Ontdek meer op vaneespeel.nl

BS Steenblokschool
Goes

#klimtoestel #veiligheidsgras 
#klimmenenglijden #motoriek 

1. Maak jouw schoolplein hufterproof

Zorg ervoor dat speelelementen niet los liggen, 

materialen sterk genoeg zijn en dat ze goed  

onderhouden kunnen worden om veiligheid te  

garanderen. Op deze manier kan het schoolplein 

buiten schooltijden toegankelijk blijven en heeft het 

ook een functie voor de buurt.

2. Maak leerlingen verantwoordelijk voor beplanting

Hoe leuk is het als je leerlingen verantwoordelijk 

maakt voor hun eigen stukje tuin op het schoolplein. 

Stel een verzorgingsplan op en laat dit uitvoeren.

3. Breng variatie in speelmogelijkheden

Laat elk kind maximaal plezier beleven door  

genoeg variatie in speelmogelijkheden aan te 

brengen: voor iedere leeftijd en verschillende type 

leerlingen!  

 

Tip: als je een klein schoolplein hebt, kun je pauzes 

afwisselen, zodat er genoeg ruimte is zonder  

verdrongen te worden.

4. Creëer speelzones

Voorkom dat iedereen op één ‘hotspot’ speelt.  

Zorg ervoor dat de leerlingen verspreid over het 

plein spelen.  

 

Hoe krijg je dit voor elkaar? Bijvoorbeeld door  

afkadering met bossages of door een extra  

speelelement toe te voegen op een lege plek.

5. Gebruik pleinplakkers

Pleinplakkers zijn een leuke en low budget manier 

om speelwaarde toe te voegen aan je plein. Maak 

bijvoorbeeld een verkeersplein voor de kleuters.  

Simpel, maar heel succesvol!

Mist jouw plein 
uitdaging of overzicht?
Wij kijken graag mee welke activiteiten

of elementen er toegevoegd kunnen worden 

om jullie plein (nog) gezonder te maken.

0342 75 19 57

Een gezonder schoolplein?

5 tips die ook jij kunt toepassen!



vaneespeel.nl

Tel. 0342 75 19 57

Bedenkers en bouwers 

van schoolpleinen en 

speelplaatsen

Van Ee Speel,
brengt plezier in beweging!

Kom ook naar de vakbeurs NOT!
24 t/m 28 januari 2023
 
 Ontdek alles over gezonde schoolpleinen

 Bezoek onze stand en win een toestel t.w.v. €3000,-

 Scan de QR-code en meld je direct aan

Bezoek onze stand 
en win € 3000,-
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