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Natuur en groen op de speelplaats 

Waarom? 
 
Welbevinden  
 Positieve sfeer 
 Gezondheid (lichamelijk en mentaal) 
 Verbondenheid natuur 
 Speelkansen 
 Leerkansen (exploratie -levensecht) 
 Biodiversiteit 
Microklimaat  
 
 
 



Vegetatie en Successie 
Toename biomassa 



Uitgangsituatie en aanpassing 

 Ruime omgeving (Google earth) 

 Voorgeschiedenis (geopunt.be) 

 Huidige situatie 

 Licht-vocht-bodem 

 Muren andere bouwsels 

 

Natuurbouw 

 

 Reliëf 

 Substraten 

 Afgraven - Lagen keren 

 Ontwateren - Bevloeien 

 

 

 



Groenvormen GESLOTEN ruimte 

• Haag  
• Heg 
• Struweel 
• Hakhout 
• Houtkant 
• Bos (met kruidlaag) 
• Klimplanten 
• Leifruit 
• wilgenwerk 
 
• Solitaire bomen 
• Knotvormen  
• Boomgaard 
• Kleinfruit 
Vul aan met vlechtwerk, takkenril, takkenhoop,wanden 

Vermijd vulgroen!!!  

De lagen van 
het bos 









Groenvormen OPEN ruimte 

• Pioniersbegroeiing –Akker -moestuin 
• (Bollen-)grasveld 
• Hooiland-weide-heide 
• Ruigte 
• Moeras-Waterpartij 

 
• Border- kruidentuin 
• Puintuin -muurtuin 

Hooiland 

Foto ev. Te vervangen Foto Te vervangen 



Hooiland 

Foto ev. Te vervangen Foto Te vervangen 



Hooiland 

Foto ev. Te vervangen Foto Te vervangen 



Water 

• Kleine elementen 

Waterton, beek, tijdelijk 

 

• Grote elementen 

Poel, vijver, wadi 



Fauna 

• Neerhof en schapen /geiten  

 

• Wilde fauna 



KEUZE: inheems – nog beter: streekeigen 

• Eénjarigen  
• Tweejarigen 
• Vaste planten  
• (half)heesters 
• Bomen  

 
 
 
 

• Uitzondering: nutsplanten  
• Klimplanten: weinig geschikte inheemse planten  
• Geen invasieve soorten 

Boomsoort 
 

Aantal soorten 
insecten 

Zomereik 450 

Wilg 266 

Ruwe berk 229 

Amerikaanse eik 15 à 30 



Voorbeelden:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruising: Ulmus × hollandica (Ulmus minor en Ulmus glabra) 
 
 

Wetenschappelijke naam/ cultuurvariëteiten 

Craetagus monogyna Craetagus monogyna ‘Stricta’ 

Klassieke nutsplanten: 
…officinalis> geneeskrachtig. 
...sativa> vezels, olie 
…tinctoria> kleurstof 
 



Plantkeuze rekening houdend met standplaats 

Criteria:  
• Bodem / substraat (handpalmtest, bezinkingstest of 

analyse!)  
• Licht  
• Vocht 
• Temperatuur 
• pH (analyse) 
• Combinatie met ander planten 
• Ruimte (groot-klein) - verhouding met andere 

elementen vb. zandbak, riolering, betegeling 
 
 



Plantkeuze in functie van het doel 

Waar komt de plant?  
Waarvoor dient hij? Wat beoog je?  
 
Elke functie wordt gedragen door meerdere elementen, elk 
element heeft meerdere functies.  Combineren! 
 
Voorbeeld:  
Afscheiding / structuur: wilgen(bogen), klimplanten, haag (ev. 
met knotbomen), (vlecht-)heg, kleinfruit op snoer, leifruit, 
takkenril, vlechtwerk, snipperwand 
 
Hazelaar: windbloeier, windscherm, klimstruik, noten, blad- en 
hakhoutleverancier, vlechthout, staken, speeltakken, schaduw, 
speelplek, studieobject, nestplek, schuilplek,... 

 
 



 
 



 
 



 
Voorbeeld:  

 
- spel: klim, struiken en bomen, natuurmateriaal (vruchtjes, bloemen, geurige 

kruiden, bouw/constructiemateriaal, speelmateriaal,…) 
 
 

Plantkeuze in functie van het doel 



 
Voorbeeld:  

 
- Didactisch / biodiversiteit: poel, nutstuin, akker, insectentuin (nectar, stuifmeel, 

waardplanten), voedsel en schuilplaatsen voor vogels en zoogdieren doorheen het 
jaar… 
 
 
 

Plantkeuze in functie van het doel 



 
Voorbeeld:  

 
- Bloei / kleur / vorm -esthetiek /sfeer 
- Opm. Beplanting bij neerhofdieren: giftigheid, vraatschade, voedselplanten 

 
 

Plantkeuze in functie van het doel 



 
• Te beheren als hakhout/ knotboom  
• Frequentie van snoei, maaibeheer, verstoring, schonen (waterpartijen)  
• Bemesting/ compostgift (opbrengstgewassen)  
• Ziektedruk 
• Begrazing  

 
 

Plantkeuze rekening houdend met het beheer 



 
Criteria:  
• Stekels 
• Giftigheid 
• Allergie/irritatie 
PS. Wat met zwammen? 

 
 

Plantkeuze rekening houdend met veiligheid 



Plantenlijsten:  
 
• Naar meer natuur in park, tuin en landschap (Ger Londo) e-boek aan te kopen 
• http://www.pimpjespeelplaats.be/ontwerp-en-beplanting.php : hier vind je info en 

lijsten voor bomen en heesters.  
• Plantenvinder VELT http://beweegt.velt.be/plantenzoeker/  (‘inheems’ selecteren!) 
• Plant van hier http://www.plantvanhier.be/  
• Invasieve planten http://www.alterias.be/nl/lijst-van-invasieve-en-alternatieve-

planten/invasieve-planten  
• Plantenlijsten https://wwf.be/nl/school/basisschool/vergroening-van-de-

schoolomgeving/ Technische handleiding deel III (let op: er staan nog giftige planten in 
de lijst!) 
 

 
Verkopers van zaden en planten: http://www.springzaad.be/publicaties?p=websites  
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