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.

38

scholenbouw
Auteur: Peter Bekkering

“In de opleiding van onderwijzers staat
buitenspelen niet in het curriculum.
Dat vinden we absurd!”

I

n Nederland bleef het echter, vooral vanuit de

stimuleren. In de opleiding van onderwijzers staat

overheid, bedroevend stil. Monica Adams is

buitenspelen echter niet in het curriculum. Dat

verbaasd dat in een land dat zegt waarde te

vinden we absurd!”

hechten aan goed onderwijs de kwaliteit van

schoolpleinen niet hoger op de politieke agenda

Tien basisuitgangspunten

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

In het onderzoek hebben Bekkering Adams archi-

Monica Adams, Bekkering

schappelijk onderbouwd dat spel en beweging

tecten tien basisuitgangspunten geformuleerd,

Adams architecten. Het bureau

de motorische en algemene ontwikkeling van een

die een (school)speelplein succesvol maken2). Het

is in 1997 opgericht door

kind positief beïnvloeden.”

eerste basisuitgangspunt is participatie. “Wij vin-

Juliette Bekkering en in 2005

den het belangrijk dat naast gemeente en school

versterkt met Adams.

De interesse van het bureau voor school- en

ook omwonenden en bewonersgroepen bij het

speelpleinen heeft te maken met de fascina-

ontwerp worden betrokken. Omdat wij het plein

tie voor het thema ‘ontmoeting’, in gebouw

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

en openbare ruimte, vertelt Monica Adams in
het kantoor van Bekkering Adams architecten

In het verlengde van participatie ligt beheer en

in Rotterdam. “De oproep van (toen nog) het

organisatie. Een goed plan voor beheer, al of niet

Stimuleringsfonds voor Architectuur in 2006 om

aangevuld met een beheerconvenant met plein-

onderzoek te doen naar de openbare ruimte en

regels, is nodig om het plein tot een succes te

ontmoeting sprak ons daarom erg aan. Dat het

maken. Hetzelfde geldt voor de profielkeuze. Het

onderzoek zich toespitste op schoolpleinen was

thema van het plein – bijvoorbeeld natuur, cul-

een gevolg van het feit dat we toen juist bezig

tuur, spel, sport of leren – moet nauw aansluiten

waren met een schoolgebouw, De Schatkamer in

bij het profiel van de school.

Zwolle, en met de herinrichting van een schoolplein aan De Müllerpier in Rotterdam.”

Een essentieel basisuitgangspunt voor een goed
plein is de zonering. Elk schoolplein moet in

Normen

ieder geval een zone voor balspelen hebben

Wat de onderzoekers allereerst opviel, was dat er

(competitie), een zone voor andere speelvormen

in Nederland amper normen zijn voor de inrich-

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

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

(rust). Deze kunnen eventueel worden aangevuld

male norm van 3 vierkante meter per leerling en

met zones voor construeren en voor imitatie.

Bekkering Adams architecten

een totaal minimumoppervlak van 300 vierkante

Bekkering Adams architecten paste deze zonering

Bekkering Adams architecten is

meter. In het buitenland is dat circa 40 vierkante

toe in de herinrichting van het schoolplein aan

in 1997 opgericht door Juliette

meter per leerling.” Monica Adams nuanceert:

De Müllerpier in Rotterdam. Dat bestond aanvan-

Bekkering en in 2005 versterkt

“In het buitenland maken sportvelden traditi-

kelijk uit een basketbalveld en een kale asfalt-

met Monica Adams. Juliette Bek-

oneel deel uit van faciliteiten van een school,

vlakte. Bekkering Adams architecten verdeelde de

kering is hoogleraar Architectural

zoals in Engeland. In Nederland is dat niet zo.

kale asfaltvlakte in een rustzone en twee zones

Design and Engineering aan de TU

Sportvelden zijn bij verenigingen ondergebracht.

voor verschillende vormen van bewegen.

Eindhoven. Monica Adams werkte

Desondanks blijft het verschil soms jaloers-

Een volgend basisuitgangspunt is bezonning en

onder meer tot 2005 bij (EEA) Erick

makend. Want ook exclusief die sportvelden heeft

beschutting. Adams: “Wij maken nog te vaak

van Egeraat associated architects

een kind in Engeland drie keer zoveel ruimte.”

mee, dat schoolpleinen op het noorden worden

en bij Mecanoo architecten. Bek-

Verbaasd is het bureau dat schoolpleinen niet

gepland. Ongelooflijk! We pleiten ervoor dat een

kering Adams architecten zijn sterk

hoger op de politieke agenda staan, en dat

goede oriëntatie vanaf het begin meegenomen

geworteld in de utiliteitsbouw,

ook onderwijsopleidingen zoals de PABO geen

wordt.”

waarbij de afgelopen jaren een

aandacht voor het buitenspelen hebben. Monica

verschuiving gaande is naar publiek

Adams: “Het is algemeen bekend, erkend en

Omdat Bekkering Adams architecten het plein

vastgoed zoals brandweerkazernes

wetenschappelijk onderbouwd dat spel en bewe-

niet alleen als schoolplein ziet, maar ook en

en onderwijsgebouwen.

ging de motorische en algemene ontwikkeling

vooral als speel- en ontmoetingsplein voor de

van een kind positief beïnvloeden en creativiteit

buurt, is ook de connectie met de openbare

stedebouw & architectuur | nr. 6 | oktober 2013

			

39

Herinrichting van het schoolplein aan De Müllerpier in Rotterdam met rechts de oude situatie.

ruimte belangrijk. Het belang daarvan wordt
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Monica Adams ziet dat de functie van het schoolplein in de loop van de vorige eeuw is veranderd.

Het schoolplein op de Müllerpier is
voorzien van een schelp van Enric
Miralles. Een verstop- en zitplek.
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Als voorlaatste basisuitgangspunt noemen
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scholenbouw

Het ontwerp van schoolpleinen
Tien basisuitgangspunten:
• Participatie
• Beheer en organisatie

door de komst van de Brede School, waardoor

De grootste hobbel is volgens Adams echter niet

• Profielkeuze
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•	Zonering

zoals vroeger naar een vereniging of een speel-
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Maar vanuit de overheid kwam amper reactie.

Hobbels
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Bekkering Adams architecten.

maar ook voor het onderhoud.”

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/downloads/cms//bekkering-adams_2008lay_out05_web.pdf
2)

Het onderzoek ‘Public Playground’

is verricht met ondersteuning van het
(toenmalige) Stimuleringsfonds voor
Architectuur. Bekkering Adams architecten werkte bij het onderzoek samen met
onderwijsdeskundige Alger van Hagen,
van onderwijsbureau Bemmel.
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