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Bekkering AdAms Architecten deed in 2008 in ‘PuBlic PlAyground. oP zoek 

nAAr de BAsis voor een goed schoolPlein’1) verslAg vAn een onderzoek 

nAAr (school)-sPeelPleinen en de mogelijkheden om de oPenBAre ruimte 

Als ontmoetingsPlAAts nieuwe Betekenis te geven. de PuBlicAtie leidde 

tot veel internAtionAle mediA-AAndAcht, zelfs de zuid-koreAAnse tv 

kwAm nAAr rotterdAm.

Goed schoolplein  
stimuleert creativiteit

herinrichting vAn het schoolPlein AAn de müllerPier in rotterdAm. een BAsketBAlveld en een kAle AsfAltvlAkte zijn oPgedeeld in een rustzone en twee zones voor verschillende 

vormen vAn Bewegen. een deel vAn het AsfAlt is gehAndhAAfd en deels is groen en rood gietruBBer toegePAst. 
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scholenbouw

I
n nederland bleef het echter, vooral vanuit de 

overheid, bedroevend stil. monica Adams is 

verbaasd dat in een land dat zegt waarde te 

hechten aan goed onderwijs de kwaliteit van 

schoolpleinen niet hoger op de politieke agenda 

staat: “het is algemeen bekend, erkend en weten-

schappelijk onderbouwd dat spel en beweging 

de motorische en algemene ontwikkeling van een 

kind positief beïnvloeden.” 

de interesse van het bureau voor school- en 

speelpleinen heeft te maken met de fascina-

tie voor het thema ‘ontmoeting’, in gebouw 

en openbare ruimte, vertelt monica Adams in 

het kantoor van Bekkering Adams architecten 

in rotterdam. “de oproep van (toen nog) het 

stimuleringsfonds voor Architectuur in 2006 om 

onderzoek te doen naar de openbare ruimte en 

ontmoeting sprak ons daarom erg aan. dat het 

onderzoek zich toespitste op schoolpleinen was 

een gevolg van het feit dat we toen juist bezig 

waren met een schoolgebouw, de schatkamer in 

zwolle, en met de herinrichting van een school-

plein aan de müllerpier in rotterdam.”

 

normen
wat de onderzoekers allereerst opviel, was dat er 

in nederland amper normen zijn voor de inrich-

ting van schoolpleinen. “de enige eis is de mini-

male norm van 3 vierkante meter per leerling en 

een totaal minimumoppervlak van 300 vierkante 

meter. in het buitenland is dat circa 40 vierkante 

meter per leerling.” monica Adams nuanceert: 

“in het buitenland maken sportvelden traditi-

oneel deel uit van  faciliteiten van een school, 

zoals in engeland. in nederland is dat niet zo. 

sportvelden zijn bij verenigingen ondergebracht. 

desondanks blijft het verschil soms jaloers-

makend. want ook exclusief die sportvelden heeft 

een kind in engeland drie keer zoveel ruimte.”

verbaasd is het bureau dat schoolpleinen niet 

hoger op de politieke agenda staan, en dat 

ook onderwijsopleidingen zoals de PABo geen 

aandacht voor het buitenspelen hebben. monica 

Adams: “het is algemeen bekend, erkend en 

wetenschappelijk onderbouwd dat spel en bewe-

ging de motorische en algemene ontwikkeling 

van een kind positief beïnvloeden en creativiteit 

stimuleren. in de opleiding van onderwijzers staat 

buitenspelen echter niet in het curriculum. dat 

vinden we absurd!”

Tien basisuiTGanGspunTen
in het onderzoek hebben Bekkering Adams archi-

tecten tien basisuitgangspunten geformuleerd, 

die een (school)speelplein succesvol maken2). het 

eerste basisuitgangspunt is participatie. “wij vin-

den het belangrijk dat naast gemeente en school 

ook omwonenden en bewonersgroepen bij het 

ontwerp worden betrokken. omdat wij het plein 

zien als een school-, speel- en ontmoetingsplein.” 

in het verlengde van participatie ligt beheer en 

organisatie. een goed plan voor beheer, al of niet 

aangevuld met een beheerconvenant met plein-

regels, is nodig om het plein tot een succes te 

maken. hetzelfde geldt voor de profielkeuze. het 

thema van het plein – bijvoorbeeld natuur, cul-

tuur, spel, sport of leren – moet nauw aansluiten 

bij het profiel van de school. 

een essentieel basisuitgangspunt voor een goed 

plein is de zonering. elk schoolplein moet in 

ieder geval een zone voor balspelen hebben 

(competitie), een zone voor andere speelvormen 

(bewegen) en een plek om te zitten en te praten 

(rust). deze kunnen eventueel worden aangevuld 

met zones voor construeren en voor imitatie. 

Bekkering Adams architecten paste deze zonering 

toe in de herinrichting van  het schoolplein aan 

de müllerpier in rotterdam. dat bestond aanvan-

kelijk uit een basketbalveld en een kale asfalt-

vlakte. Bekkering Adams architecten verdeelde de 

kale asfaltvlakte in een rustzone en twee zones 

voor verschillende vormen van bewegen.  

een volgend basisuitgangspunt is bezonning en 

beschutting. Adams: “wij maken nog te vaak 

mee, dat schoolpleinen op het noorden worden 

gepland. ongelooflijk! we pleiten ervoor dat een 

goede oriëntatie vanaf het begin meegenomen 

wordt.” 

omdat Bekkering Adams architecten het plein 

niet alleen als schoolplein ziet, maar ook en 

vooral als speel- en ontmoetingsplein voor de 

buurt, is ook de connectie met de openbare 
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Bekkering Adams architecten is 

in 1997 opgericht door juliette 

Bekkering en in 2005 versterkt 

met monica Adams. juliette Bek-

kering is hoogleraar Architectural 

design and engineering aan de tu 

eindhoven. monica Adams werkte 

onder meer tot 2005 bij (eeA) erick 

van egeraat associated architects 

en bij mecanoo architecten. Bek-

kering Adams architecten zijn sterk 

geworteld in de utiliteitsbouw, 

waarbij de afgelopen jaren  een 

verschuiving gaande is naar publiek 

vastgoed zoals brandweerkazernes 

en onderwijsgebouwen.
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ruimte belangrijk. het belang daarvan wordt 

nog versterkt omdat het plein door de opkomst 

van kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

brede school vaak niet meer alleen van 9 tot 3 

uur gebruikt wordt, maar vaak van 8 tot 6 uur. 

omdat het plein – mede door die ontwikkeling – 

wordt gebruikt door leeftijdsgroepen van 0-4, 4-6 

en 6-12 jaar, is ook ruimtelijke differentiatie op 

leeftijd nodig. tegelijkertijd moet er ook aandacht 

zijn voor veiligheid en toegankelijkheid.

Als voorlaatste basisuitgangspunt noemen 

Bekkering en Adams oppervlakte en verharding. 

monica Adams: “met de keuze voor verschil-

lende soorten ondergrond kun je verschillende 

manieren van spel en beweging stimuleren. dat 

hebben we op de müllerpier gedaan door deels 

het asfalt te handhaven en deels groen en rood 

gietrubber toe te passen.” de inrichting en 

toestellen tenslotte zijn het laatste basisuitgangs-

punt. door gericht te kiezen kan de uitdaging 

worden vergroot. Adams: “op het schoolplein 

op de müllerpier hebben we een schelp van enric 

miralles geplaatst, die als zit- en verstopplek 

direct een hit was.”

 

schoolplein Toen en sTraks
monica Adams ziet dat de functie van het school-

plein in de loop van de vorige eeuw is veranderd. 

“Aanvankelijk was het vooral een rustplaats met 

misschien een boom in het midden. de kinderen 

werden in het speelkwartier in die ruimte ‘losge-

laten’ en dat was het. later – onder meer door 

het montessori-onderwijs – is het belang van het 

buitenspelen en de link met creativiteit wat meer 

onderkend. dat werd nog meer aangewakkerd 

herinrichting vAn het schoolPlein AAn de müllerPier in rotterdAm met rechts de oude situAtie. 

het schoolPlein oP de müllerPier is 

voorzien vAn een schelP vAn enric 

mirAlles. een verstoP- en zitPlek.
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scholenbouw

door de komst van de Brede school, waardoor 

kinderen langer op school blijven in plaats van 

zoals vroeger naar een vereniging of een speel-

tuin te gaan.”

Adams voorziet dat de scheiding tussen binnen 

en buiten op een school steeds zachter wordt. 

“het  buitenspelen wordt daadwerkelijk een 

onderdeel van de les. rekenelementen ga je 

bijvoorbeeld al spelend uitleggen. ik ben daar 

een groot voorstander van.” ze verwacht dat er 

in de toekomst steeds meer aandacht zal zijn 

voor natuurlijke materialen en voor de textuur 

en tactiliteit van materialen “maar het moet wel 

veilig en goed te onderhouden zijn. echte natuur-

speelplaatsen zijn daarom op schoolpleinen in het 

algemeen geen optie.”

hobbels
volgens Adams is een schoolplein te vaak een 

sluitpost. “ik pleit voor het Belgische model: met 

speciale budgetten gereserveerd voor de inrich-

ting van schoolpleinen. Bij ons komt het geld uit 

een-en-hetzelfde potje.  je kunt nog wel kijken 

of je een (school)speelplein niet alleen vanuit het 

onderwijsbudget, maar ook vanuit het budget 

voor openbare ruimte kunt financieren. dat kan 

door het plein publiek te maken. je kunt dan een 

beroep doen op de gemeente, voor de aanleg 

maar ook voor het onderhoud.”

de grootste hobbel is volgens Adams echter niet 

het budget, maar het geringe besef in nederland 

dat uitdagende (speel)pleinen belangrijk zijn  voor 

de ontwikkeling en de creativiteit van kinderen en 

voor het ontmoeten en de sociale cohesie in een 

buurt.

  

Vijf jaar laTer
inmiddels is het vijf jaar geleden dat ‘Public 

Playground’ verscheen. wat is er sindsdien 

veranderd? monica Adams: “wat ik positief vind, 

is dat er in architectuuropleidingen aandacht 

is gekomen voor het onderwerp. we hebben 

lezingen gegeven op de verschillende opleidin-

gen en schoolpleinen zijn onderdeel geworden 

van werkateliers bij het ontwerpen van scholen.” 

maar vanuit de overheid kwam amper reactie. 

“gemeenten, noch provincie of het rijk liet van 

zich horen. dat hadden we eigenlijk wel ver-

wacht. ook vanuit de onderwijsinstellingen bleef 

het jammer genoeg stil.” een pleister op de 

wonde was de internationale aandacht. ‘Public 

Playground’ is opgenomen in verschillende 

boeken en tijdschriften in ondermeer engeland, 

china en Amerika, en de zuid-koreaanse tv 

kwam in juni 2013 naar rotterdam om ken-

nis te nemen van ‘Public Playgrounds’ volgens 

Bekkering Adams architecten.

heT onTwerp Van schoolpleinen

tien basisuitgangspunten:

• Participatie

• Beheer en organisatie

•	 Profielkeuze

• zonering

• Bezonning en beschutting

• connectie met openbare ruimte

• ruimtelijke differentiatie

• veiligheid en toegankelijkheid

• oppervlakte en verharding

• inrichting en toestellen

noTen
1) een samenvatting van het onderzoek 

is te lezen in lay-out 05, een uitgave 

over ontwerpende onderzoeken die met 

steun van het stimuleringsfonds voor 

architectuur tot stand zijn gekomen.  

lay-out 05 is te downloaden via:  

http://www.bekkeringadams.nl/down-

loads/cms//bekkering-adams_2008-

lay_out05_web.pdf
2) het onderzoek ‘public playground’ 

is verricht met ondersteuning van het 

(toenmalige) stimuleringsfonds voor 

architectuur. bekkering adams architec-

ten werkte bij het onderzoek samen met 

onderwijsdeskundige alger van hagen, 

van onderwijsbureau bemmel.


