
Bouwsteen Beheer en onderhoud 

 

Speelerosie 

Wanneer het groene schoolplein in gebruik wordt genomen, zullen er per dag tientallen tot 

honderden kinderen overheen rennen. Het is goed te beseffen dat het groen hierdoor slijt: het gras 

verdwijnt op veel belopen plekken en ook kleine planten moeten eraan geloven. Dit noemen we ook 

wel ‘speelerosie’.  

Je kunt al in de ontwerpfase rekening houden met speelerosie. Enerzijds is het belangrijk dat het 

ontwerp een realistisch beeld schept van hoe het schoolplein eruit gaat zien: op veel belopen 

plekken zal gras snel verdwijnen en zie je zand in plaats van gras. Anderzijds kun je bij het ontwerp 

speelerosie voorkomen op gedeelten van het plein. Bescherm bijvoorbeeld pas geplaatste planten 

door middel van natuurlijke hekjes en kies voor robuuste planten. Creëer looppaadjes over een 

heuvel, zodat op andere delen van de heuvel planten kunnen worden ingezaaid. Een ervaren 

ontwerper of hovenier kan helpen om slimme keuzes te maken met het oog op speelerosie.  

Onderhoudsplan 

De realisatie van een groen schoolplein vraagt veel aandacht, maar het beheer en onderhoud in de 

jaren daarna is minstens zo belangrijk. Mede door de speelerosie vraagt een groen schoolplein meer 

onderhoud dan een grijs plein.  

 

Maak daarom al in de ontwerpfase een onderhoudsplan voor minimaal de komende twee jaar. In dit 

plan maak je duidelijk wat er wekelijks, maandelijks en op jaarbasis moet gebeuren qua onderhoud 

en wie welke taken op zich neemt. Om een overzicht van de taken te maken, kan je gebruik maken 

van de beheerkalender. Hierin kan je invullen wat er elke maand moet gebeuren en wie dit gaat 

doen. Een ervaren ontwerper of hovenier kan je hierbij helpen.  

 

Maak hierbij ook gelijk afspraken over wie groot onderhoud gaat uitvoeren. Als je een hovenier inzet 

voor onderhoudswerk, kies dan voor iemand met kennis en ervaring op het gebied van groene 

schoolpleinen. Een hovenier die zich kan inleven in het speelgedrag van kinderen zal in het 

onderhoud gepastere keuzes maken dan een hovenier die werkt volgens traditionele richtlijnen.  

 

Helpende handen 

Het onderhoud hoeft niet allemaal door een hovenier te gebeuren. Kinderen kunnen helpen bij klein 

onderhoud. Dit is ook nog eens leuk, leerzaam en gezond.  

Misschien willen ouders, buurtbewoners en andere vrijwilligers een handje helpen bij het 

onderhoud. Door hen al in het ontwerpstadium te betrekken bij het groene schoolplein, creëer je 

een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij hen. Door concrete taken te formuleren, 

krijgen zij een beeld van hun mogelijke rol. Betrek ook de gemeente bij het opstellen van het plan, 

wellicht kan de gemeente een rol spelen in het onderhoud.  

Op de pagina Beheer en Onderhoud vind je diverse tips, onder andere over de inzet van kinderen en 

vrijwilligers. Ook hier vind je voorbeelden van hoe je met kinderen van verschillende leeftijden aan 

de slag kunt. 

 

https://www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen/beheer-en-onderhoud
http://www.onsgroeneschoolplein.nl/

