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plantvak met kruiden 
en bessenstruiken

boomstamzitjes
schoolbord

berk, aanw.

hoogstam,
 aanw.

zitvlonder
halfverharding

parkeren kinderfietsen,
halfverharding,
4 x fietsaanleunbeugel

hekwerk en 
beuken-haag, aanw.

beukenhaag

beukenhaag

beukenhaag

zitstam
halfverharding 
met bloemzaad

vlinderstruiken struikwilgen

vlagmast, verzet

plantvak met hoogstam

3x boomstam ‘drempel’, 
diameter ca. 20cm, lengte 
max. 1,5m (i.v.m. kabels en 
leidingen)

haag, aanwezig 
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SPELEN MET WATER (kraanwater, geen pomp)

halfverharding

korfbal, 
hergebruik

gietrubber

amfitheater, herge-
bruik betontegels

zitmuur, hergebruik
betontegels

plantvak
met hoogstam

parkeren 
school
(nieuw)

(1)
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(5)
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2x zitvlonder

heuvel 
+1.2m

houtsnippers

balspeelveld
 gietrubber

plantvak met 
3x hoogstam 
zuilvorm kers 

betontegels 30/30, 
aanw.

tafeltennis,
hergebruik

3x knikkertegel,
hergebruik

beukenhaag

aanw. hoogstam
halfverharding

zitstam

2x klimboom

klimboom

creatiefmuur
op zithoogte school-

tuintje

takkenril/-bankhout-
snipper

recyclingpad 
met helligbaan

kuil
-0.40

boomstammen-
brug

balanceerstammen met 
vlondertjes

+1.2

+0.8

verstopplek 
palissades

beukenhaag haag, aanw. hekwerk, aanw.

hekwerk, verplaatst speelcombinatie met klimwand, 
glijpaal en balanceertouwen, 
valhoogte max. 1,5m

zand

houtsnippers

stap-/klimstammen
(statafels en krukken)

SPORTVELD KUNSTGRAS MET MINI-DOELEN

SPEELCOMBINATIE (Speelmaatje)

ZITVLONDER

RECYCLINGPAD EN - MUUR

INSECTENHOTEL

TAKKENRIL

BALANCEERSTAMMEN MET VLONDER

AMFITHEATER / BUITENKLASLOKAAL

SCHOOLTUINTJE

HALFVERHARDING MET BLOEMZAAD
KLIMBOOM

betontegels, hergebruik,
met hinkelspel (betonverf)

poort (buiten schooltijd op 
slot)

TOEGANG 
FIETSENBERGING

2x minigoal, 
verzinkt

betonklinker
(overrijdbaar)

dubbele poort, hergebruik
 (buiten schooltijd op slot)

2x zitstam

zitmuur, hergebruik 
betontegels 
watergoot (recycling-
materiaal en beton)

energiepaal
afvalbak

voetgangersluis

stammenpad

houtsnippers

beukenhaag

rij bomen, aanwezig

afvalbak, 
aanw.

trottoirband, 
hergebruik

-0.15

+-0.00

poort, aanwezig
(op slot buiten schooltijden)

molgoot
recyclingmateriaal

3-delig duikelrek, robinia,
valdempend ondergrond 
gietrubber

3x struikwilg,
verplant

+0.8

heuvel

valdempend onder-
grond gietrubber

struikwilgen

l 
+0.8m

l 
+0.8m

l 
+0.6m

4x heester, solitair

heesters kornoelje

boomstam
gazon

hoogstam, aanw.

2x spandoek 

3x zuilvorm kers 

muurtekeningen 
voor balspel tegen 
muur (door school)

balstop kastanje 
palen 12/14, h=1,2m

zitstam

2x zuilvorm kers 

parkeren 
school
(aanwezig)

betontegels 30/30, 
aanw.

hout-
snippers


