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Scholenbouw

betonnen speelelementen, meegekomen van het 

oude plein op verzoek van ouders, die hier zelf 

als kind nog mee gespeeld hebben. Iets verder 

van het gebouw ligt een zone met natuurlijke 

speelelementen: onder meer een liggende klim-

boom en een klimmuur. En een wateropvang; 

een wadi: een brede, ondiepe greppel, begroeid 

met gras. Een boomstam dient als brug en er 

liggen stapstenen in. Grenzend aan het plein 

van het naastgelegen kinderdagverblijf is van de 

houtwal een speelbos gemaakt met onder meer 

een houten tipi en een blotevoetenpad. Het is 

vooral ontworpen voor de jonge kinderen. Aan de 

randen zijn rustige plekken, met boomstammen 

om op te zitten en bloemrijk gras. Twee tribunes 

bij de voetbalvelden sluiten het plein af. Op de 

tribunes kunnen kinderen chillen en hebben de 

leerkrachten overzicht over het plein. 

Groene omGevinG
Dankzij de nieuwe, groene inrichting past het 

plein nu mooi in de groene omgeving van de 

school. Een groot deel van het plein bestaat 

uit levende natuur en er zijn veel natuurlijke 

materialen gebruikt. “In plaats van ons oude, 

verharde schoolplein wilden we bij ons nieuwe 

gebouw graag een groen schoolplein, dat past in 

de omgeving. Een plein waar veel te ontdekken 

valt,” vertelt oud-schooldirecteur Peter van Meurs. 

“Met struiken met insecten en hoekjes waar je 

kunt spelen. En in het kader van duurzaamheid 

wilden we zoveel mogelijk van het oude plein 

hergebruiken.” De school heeft gebruikgemaakt 

van de subsidie ‘Schoolpleinen van de toekomst’ 

voor ‘groene’ schoolpleinen van de provincie 

Noord-Brabant. Het plein heeft uitzicht op het 

Genderpark. Met 3100 vierkante meter is het een 

ruim plein voor de 300 leerlingen. 

Buitenlessen
Het plein wordt ook buiten de pauzes benut, 

onder meer voor buitenlesssen. De tribunes 

maken het plein geschikt voor uitvoeringen. En 

de naastgelegen buitenschoolse opvang speelt 

er na schooltijd. Als gevolg van de droogte in 

de zomervakantie is het plein qua beplanting 

nog niet helemaal af. Toch zijn de kinderen en 

leerkrachten al heel blij met het plein. 

“De kinderen hebben nu veel verschillende 

speelmogelijkheden”, vertelt projectleider Joey 

van den Brand. “En als het straks af is, kijk je 

over een heel groen plein.” Volgens Van Meurs 

heeft idverde (toen nog BTL geheten) de wensen 

van de school goed vertaald en er waardevolle 

elementen aan toegevoegd, die de school zelf 

niet had kunnen bedenken. “De school, inclusief 

de leerlingen van de leerlingenraad, heeft het 

ontwerp met open armen ontvangen.”

Het nieuwe plein van basisschool De 

Troubadour in Eindhoven vertelt het 

verhaal van de troubadour. Het verhaal 

is verwerkt in een route, geïnspireerd op de 

slogan: “De Troubadour, daar zit muziek in!” 

Leerkrachten kunnen op de route met de 

kinderen bezig gaan met bijvoorbeeld ritme (van 

een balspel), toonladders (op de trap van de 

speelheuvel) en snaren (bij de touwen van het 

klimtoestel). Het verhaal staat ook voor de route 

die kinderen afleggen tijdens hun tijd op school 

en kent steeds meer uitdagingen, passend bij de 

leeftijden. Langs de route zijn zones gemaakt: 

water, bos, stedelijk en buitengebied. Het is een 

ontwerpconcept dat niet direct zichtbaar is, maar 

dat er wel aan bijdraagt dat het schoolplein 

‘werkt’. 

Goede zonerinG
Het schoolplein heeft een heel goede zonering 

gekregen: elke functie op de meest geschikte 

plek.

Ontwerper Jan-Paul Valkenburg van idverde 

Advies vertelt: “We hadden bijna de vrije 

hand. Alleen de houtwal en de rij platanen 

waren er al.” Landschapsarchitect Rozemarijn 

Weges-Pera vertelt hoe ze met alles rekening 

hebben gehouden: “Wat zijn goede plekken 

voor de jongere kinderen en hoe zorgen we 

dat iedereen overal terecht kan? Waar kun je 

sporten, zonder dat je kinderen in de weg zit 

die rust nodig hebben?” De voetbalvelden, 

van kunstgras, liggen daarom ver van het 

schoolgebouw. Dicht bij het schoolgebouw is 

het plein verhard, zodat de school toegankelijk 

is voor rolstoelen en hulpdiensten. Daar vind je 

twee teqball-tafels; bolle pingpongtafels, waarop 

je ook voetvolleybal kunt spelen. Ook staan hier 

Ontdekken en bewegen 
op het groene schoolplein 

Sinds mei 2019 heeft basisschool de troubadour in Eindhoven een nieuw schoolgebouw. 
In plaats van het oude, verharde schoolplein, wilde de school daarbij graag een groen 
schoolplein, dat past in de omgeving en met oog voor hergebruik van materialen afkomstig  
van het oude schoolplein. Een groen schoolplein waar veel te ontdekken valt.

Het groene scHoolplein sluit perfect aan op de groene omgeving.

op Het plein is aandacHt besteed aan natuurlijke speelelementen.
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Het nieuwe scHoolplein van de 

troubadour vertelt Het verHaal 

van de scHooltijd van de kinderen, 

met steeds meer uitdagingen die 

passen bij de leeftijd.


