
Inspirerende groene speelomgevingen in Amersfoort   

Schoolpleinen: 

De Border 

Watersteeg 87, 3824 EL Amersfoort. Niet openbaar, maar wel toegankelijk. Vrij 

recent groen schoolplein. Inspirerend: waterspeelplek, beplanting, combinatie 

speeltoestel – groene speelaanleidingen 

 

De Kubus 

Onderbouw, Spaarnestraat 2, 3812 HG Amersfoort 

Openbaar toegankelijk. Het schoolplein is al een hele tijd geleden 

vergroend waardoor met name de randen stevig groen zijn. In 2017 

opnieuw aangepakt. Inspirerend: voetbalveld, veel verstopplekken, veel 

houtsnippers als valondergrond 

 

De Zonnewijzer, Trombonestraat 62, 3822 CH Amersfoort 

Openbaar toegankelijk. Recent ingericht groen schoolplein met 

speelheuvel, waterpomp en inspirerende fietsenstalling. Mooi voorbeeld 

van zonering van een plein voor verschillende leeftijdsgroepen. 

 

De Magneet, Maasstraat 2, 3812 HS Amersfoort           

Deels toegankelijk schoolplein. Interessant omdat dit plein ‘lichtgroen’ is, 

dus niet volgens het springzaad-principe, maar toch een hele verbetering 

tov het tegelplein dat er lang lag. 

 

Vrije School 

Romeostraat 74, 3816 SE Amersfoort. Deels openbaar toegankelijk. In 2018 

vergroend schoolplein. Hier is dus goed te zien dat speelerosie en 

onderhoud een belangrijk thema is. Inspirerend: diverse speellandschap, 

overgang naar omliggend openbaar groen. 

 

School op de Berg 

Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort. Er is maar een klein gedeelte openbaar 

toegankelijk. Inspirerend: ruige struintuin aan de voorkant, robuust 

groenelement op een stenig plein. 

 

Montessorischool De Kosmos, De Bovenkruier 1, 3828 AR Hoogland 

Deels openbaar toegankelijk. Inspirerend: overgang naar openbaar 

speelplek, groene fietsenstalling. Goed te combineren met bezoek van 

Natuurspeelplaats Schothorst. 

 

ABC De Laak, Zwartsluiskade 2, 3826 EG Amersfoort 

Deels overdag toegankelijk. Inspirerend: complex situatie met omgevende 

bebouwing en heel veel gebruikers van het plein. Daarom bijzonder 

robuust uitgevoerd groen schoolplein. Leuk voetbalveld met (levende) 

wilgenranden. 

 

De Bieshaar 

Bongerd 17, 3828 HW Hoogland 

Deels openbaar toegankelijk. Dit plein is al lang geleden vergroend. 

Inspirerend: verschillende zones met uiteenlopende speelaanleidingen. 

 

Gabrie Mehenschool 

Dopheide 34, 3823 HL Amersfoort 

Deels openbaar toegankelijk. Inspirerend: veel verschillende (inheemse) 

planten, voetbalveld. 

 

PWA Randenbroek, Weberstraat 5, 3816VA Amersfoort 

Een hybride plein met deels conventionele toestellen en deels groene 

speelaanleidingen. Inspirerend: hemelwaterafkoppeling die in wadi over 

het hele plein naar de vijver leidt. 

 



Natuurspeelplekken: 

Natuurspeelplaats Waterwingebied 

Spreeuwenstraat 300, 3815SX Amersfoort  

Leuke plek om te picknicken, met water te spelen. 

Verder ook veel avontuurlijke speeltoestellen 

 

 

 

De Groene Belevenis / Struintuin 

Hamersveldseweg 107, 3833 GM Leusden 

Hoort bij cnme Leusden, erg leuk daar, maar niet vrij 

toegankelijk, kijk op degroenebelevenis.nl 

 

Natuurspeelplaats Schothorst 

Schothorsterlaan 2, 3822 NA Amersfoort 

Hoort bij CNME Amersfoort (Het Groene Huis), vrij 

toegankelijk. Leuk om te doen: met name de 

waterpompen en huttenbouwen in de bosjes. 

 

 

 

Waterpark Nieuwland, Sijsjespeergaarde, Amersfoort 

Openbaar speelomgeving met en aan het water. Goed 

te combineren met een bezoek van het groene 

schoolplein van De Border. 

 

 

 

Natuurspeelplaats Klein Zwitserland 

Hugo de Grootlaan / Utrechtseweg, Amersfoort 

Een van de eerste natuurspeelplekken in Amersfoort. 

De gebouwde speelaanleidingen zijn gedateerd en in 

speelbeleving verouderd. Des te leuker is de groene 

(bos-) omgeving waarin je prima kan struinen, 

picknicken etc 

 

 

 

Schildersspeelplaats Amelie 

Paulus Borstraat 39, 3818 KG Amersfoort 

In 2015 door buurt heringerichte speelplaats met 

speelheuvel en waterpomp. Inspirerend: grote oude 

bomen. 

 

 

Wagenspeelplaats 

Soesterweg 314B, 3812 BH Amersfoort 

Kleine natuurspeelplaats met moestuin, 

waterspeelplek en speelheuvels. Losse takken om 

hutten te bouwen. Op woensdag en zondag middag 

goed te combineren met openstelling Verkeerstuin. 

 

 
 
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. 
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