Werkgroep speelplaatsinrichting vergadering 2
donderdag 8 december 2016, 16.00
Aanwezig: Jo Ampe, Birgit Ginckels, Cynthia Laenen, Geert Van Camp, Erna Janssens, Katleen Vleugels
Verontschuldigd: Brenda Fierens, Fien Van Nuland, Liesbeth Busschots
We nodigden Jo uit, omdat hij expert is in het ontwerpen van speelruimtes. Hij is landschapsarchitect en heeft
een bedrijfje dat speelterreinen ontwerpt.
We gaan rond op het schooldomein en leggen onze plannen uit aan Jo. Hij geeft advies.
Jo raadt de volgende houtsoorten aan om een dek rond de eik te maken: ontspinde robinia, clousiana, douglas
larix, okan. Hij schat dat het dek aan materiaalkost (hout) op zo'n 2000 à 3000 euro komt.
Voor de tipi's raadt hij kastanjehout aan.
Hij waarschuwt ons voor het gebruik van de rubbertegels: er mogen geen banden in verwerkt zijn, want dan is het
kankerverwekkend. Hij denkt dat de overheid over enkele jaren dit soort rubber zal verbieden. Goed kijken dus of
er een attest van het rubber kan geleverd worden waarop de samenstelling staat.
Wanneer we rubbertegels gebruiken, raadt Jo aan om eerst een doorwaterende stabilisé (met grof rijnzand, 1012cm) te leggen en een boordsteen te voorzien, zodat de tegels niet verschuiven. Hij vindt de beste plaats om de
rubbertegels te leggen aansluitend aan de stenen ... naast het pad, ter hoogte van de eik lijkt ons een geschikte
plek om de rekstokken te plaatsen, ev. met de rubbertegels.
Jo vindt het geen goed idee om de zandbak van de kleuters te verplaatsen naar het grasveld. Dat is te drassig en
de afwatering zal niet lukken. Hij vindt de plaats waar de chalet nu staat het best geschikt om de nieuwe zandbak
te voorzien. Hij stelt voor om de zandbak op een verhoog te plaatsen, zodat het water langs de achterzijde kan
wegvloeien.
De glijbaan in de heuvel vindt Jo een goed idee. Hij vindt de heuvel die er ligt voldoende hoog. Er staat gras op en
dat is een meerwaarde. Ophogen vindt hij geen goed idee. Er kan nu makkelijk een kunststof glijbaan geplaatst
worden, wel zorgen voor een startplatform van 70cm, 25cm boven de heuvel.
Boomstammen in het gras leggen: gebruik traag groeiend hout, want dat rot minder snel. Je moet de stammen
ook verankeren, ze mogen niet beweegbaar zijn. De stammen moeten wel regelmatig gecontroleerd worden op
houtrot, want dat trekt insecten (wespen) aan.
We nemen afscheid van Jo en gaan naar binnen. Jo stuurt later nog een mail met de coördinaten van enkele
leveranciers.
Duikelrekken mogen niet geplaatst worden bij de kleuters (vanaf 6j). Wel op de grote speelplaats.
We zouden graag een reuzezandloper maken: zodat de kleuters die zelf kunnen omdraaien en zien wanneer het
tijd is om van beurt te wisselen bij de schommels. We gaan creatief nadenken over hoe we die kunnen maken.
De tipi's planten we het best in op de plaats waar nu de picknickbanken staan. Tussen de bomen komen die het
best tot hun recht en dan is er ook schaduw. We opteren voor 3 grote open tipi's met een vloer en een dwarsbalk.
Vanuit elke tipi vertrekt een recht knuppelpad op zithoogte naar de andere 2 tipi's (driehoek). Zo kan dit ook
gebruikt worden als openluchtklas (3 paden = 3 zitbanken). In het midden van de tipi's zouden we graag een
totempaal zetten, met bovenaan een beeld van een eekhoorn (Willow). We gaan op zoek naar de mogelijkheden.
Bij mooi weer kan er een bak met doeken bij de tipi's worden gezet, zodat de kinderen er kampen kunnen
bouwen.
Het zwevend dek rond de eik kan dienst doen als podium, of als rustplek (in de schaduw).
We maken een totaalplan op: wat is haalbaar? waar planten we het in? hoe bekostigen we het?
Zie bijlage in excel (op tabblad 2 staan ook foto's), het grondplan en de schets van de tipi's.
Excel: voor wat geel, groen en blauw is, werd al budget voorzien en is dus snel te realiseren.
Wanneer Erna klaar is met de slaapklas zal ze de krijtborden ophangen.
In de krokusvakantie wordt het hek, de poort en de aanleg van de speelplaats aan de Wilgenkatje uitgevoerd.
We willen daar dan ook de 2 speeltuigen plaatsen en de krijtborden ophangen.
Na de krokusvakantie plannen we een schilderdag en een paar klusdagen. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers
dat komt helpen, proberen we dit te realiseren:
 heuvelglijbaan







wiebelbrug
duikelrekken
tipi's met knuppelpaden en totem
dek rond de eik
nieuwe chalet

Wat niet lukt in 2016-2017 wordt doorgeschoven naar 2017-2018 of later.
Er moet eerst een nieuwe chalet komen, dan pas een nieuwe zandbak, dan de oude zandbak opvullen en
betegelen. Deze kosten zijn nog niet begroot.
We hebben nu wel een langetermijnplan. De komende schooljaren kunnen we nog enkele projecten uitvoeren,
bv. overkapping kleuterfietsenstalling, zandbak.
Het plan is dus een leidraad, geeft duidelijk aan wat we willen realiseren in de toekomst.
De tuintjes aan de boomhutklas en de toverklas staan on hold ... we investeren liever eerst in zaken die voor alle
kinderen een meerwaarde hebben. Bovendien kunnen de andere kleuterklassen geen tuintje maken omdat ze
geen buitendeur hebben.

