Beheer en onderhoud van
een groen schoolplein
En daar ligt het dan – jouw groen schoolplein. Jullie hebben
er veel geld en tijd in geïnvesteerd! Het zou zonde zijn
als dit over een paar jaar weer weggespeeld is. Met goed
onderhoud zorg je ervoor dat het plein zo mooi blijft en zelfs
nog groeit. Goed onderhoud hoeft niet heel veel werk te
betekenen, maar je moet er bewust mee aan de slag!

Waarom is onderhoud
belangrijk?
• Veilig houden van de speelomgeving
• Beplanting goed verzorgen en daarmee het plein
groen houden
• Onderhoud bevordert ook de educatie op een groen
schoolplein

WIE speelt allemaal een rol?
• Een hovenier of andere vakkundige
ondersteuning. Bij voorkeur is dat de hovenier
die het plein heeft aangelegd
• De kerngroep/groengroep/pleingroep
• Kinderen en leerkrachten (koppeling van
beheer en lesprogramma!)
• Ouders
• Evt de gemeente (denk bijvoorbeeld aan het
onderhoud van bomen)

Aan WAT voor werkzaamheden
kan je denken?
• Zwerfafval opruimen
• Zand of blaadjes vegen
• Putten legen
• Zandroosters legen
• Water geven
• Heesters en bomen snoeien
• Zaaien, onkruid wieden en oogsten in de
moestuin
• Vijver of waterspeelplek schoon houden
• Wilgenbouwsels snoeien of vlechten

Checklist:
 Een kerngroep die het onderhoud coördineert
en activiteiten stimuleert

 Een onderhoudsplan of onderhoudskalender
 Onderhoudsbudget. Reken met €1500,- tot

€2500,- per jaar, afhankelijk van hoeveel je als
school zelf doet en kunt

 Begeleidingsuren hovenier (zeker in het begin)
 2-4 onderhoudsdagen per jaar voor de grote
onderhoudsklussen

• Vervangen of aanvullen ondergronden
(houtsnippers, zand, schelpen etc)
• Onderhoud hekjes
• Onderhoud speelaanleidingen
• Bijwerken opsluitingen
• Aanvullen geërodeerde heuvels
• Opnieuw inzaaien of inplanten
• Checken op splinters of uitstekende schroeven
• Checken of er in de valruimte rondom
speeltoestellen obstakels zoals takken of
pallets liggen waar je op kunt vallen

Het Beheerplan kan bevatten:
• Een tekening van het plein met daarop alle
onderdelen waar beheerstaken aan zijn gekoppeld
• Een overzicht van de beplanting en
speelaanleidingen
• Werkzaamheden per onderdeel en gesplitst in de tijd
• Aanspreekpersonen voor de verschillende taken
(heeft iemand of een klas een bepaald onderdeel
geadopteerd, welke onderdelen vallen onder de
verantwoordelijkheid van gemeente of hovenier etc)
• Informatie over de speeltoestellen op het plein, zoals
de producent van het toestel en het productblad

Wist je dat?!
… het onderhoud van een groen schoolplein meer werk is en ook duurder dan van een tegelplein.
Het is echter ook leuker en goed te combineren met educatie en eigenaarschap voor het plein.
… een plein waar veel geld en tijd is gestoken in aanleg maar niet in onderhoud, na een paar jaar
slechter af is dan een plein waar misschien minder beschikbaar was voor de aanleg, maar juist veel
aandacht is voor onderhoud.
… onderhoud in de eerste jaren intensiever is dan in de volgende jaren. En het onderhoud is in het
begin heel belangrijk. Investeer dus zeker goed in de eerste jaren!
… een groen schoolplein groeit en dynamisch is. In de beplanting, maar ook in het gebruik.
Probeer om mee te bewegen: als b.v. bepaalde onderdelen eroderen pas dan de looproute of de
beplanting aan of zet bepaalde onderdelen voor een tijdje af.
… onderhoud prima te combineren is met het controleren op veiligheid.
… je onderhoud ook prima kan combineren met educatie. Maak dus een beheer- en beleefkalender
waarin bepaalde beheerstaken gekoppeld worden aan opdrachten/ lesactiviteiten .
… je niet al het gereedschap zelf op de school hoeft te hebben. Vraag ouders of zij bepaalde
gereedschappen mee kunnen brengen naar een onderhoudsdag. Het is wel fijn om gereedschap
geschikt voor kinderhandjes op school te hebben.
… je groenafval niet af hoeft te voeren als je daarvoor een plek hebt op het plein zoals een
composthoop of takkenril. Je creëert daarmee ook nog eens kans voor meer biodiversiteit.

Werkplaats Groene Schoolpleinen is een initiatief van Springzaad Amersfoort en wordt uitgevoerd door Coöperatie
033GROEN en Samenwerkstad. Neem contact op met een van de groene plein coördinatoren:
Serai Bressers | 06-16390264 | post@033groen.nl en Fabian Brökelmann | 06-48658098 | info@samenwerkstad.nl.
Meer informatie met aanbod en mogelijkheden is terug te lezen op www.033groen.nl/groeneschoolpleinen.
Hier kun je je ook opgeven voor de Werkplaats nieuwsbrief.

