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De buitenruimte van de middelbare school het Beatrix College 
heeft tijdens de zomervakantie een metamorfose ondergaan. 
De tegels en betonzittingen hebben plaatsgemaakt voor ont-
moetingsplekken en veel groen, wat zorgt voor meer sfeer, 
koelte op warme dagen en waterinfiltratie bij neerslag. 

Het Beatrix College heeft idverde Advies gevraagd om een ontwerp te 
maken op basis van de wensen van de leerlingen en medewerkers. De 
uitkomst: het creëren van een meer aantrekkelijke en gastvrije buiten-
ruimte, waar naast pauze houden onder andere ook studenten samen 
kunnen komen en vieringen en diploma-uitreikingen kunnen plaatsvin-
den. Tijdens de zomervakantie is idverde Realisatie, vestiging Haaren, 
gestart met de grondwerkzaamheden. Na de herfstvakantie wordt de 
beplanting, boom en hagen aangelegd. In november zijn de werkzaam-
heden klaar en kunnen leerlingen en medewerkers met veel plezier 
gebruikmaken van de nieuwe groene buitenruimte!

Naast het maken van het ontwerp, heeft idverde Realisatie, vestiging 
Haaren het Beatrix College ook ondersteund in de subsidieaanvraag bij 
Provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Deze regeling is in het 
leven geroepen om scholen te stimuleren hun schoolplein aan te passen 
van grijs naar groen. 

Grijs maakt plaats voor groen!
Als je binnenkomt op het schoolplein wordt er rechts een pergola ge-
plaatst met bloeiende beplanting en een zitje. De linkerkant van de bui-
tenruimte grenst aan een aantal leslokalen, welke uitkijken op het plein. 
Door hier groen voor te planten, worden leerlingen minder snel afgeleid 
tijdens de lessen. Momenteel staan er al een aantal leibomen voor de 
lokalen. Hier worden hagen aan toegevoegd en onder de leibomen komt 
kruidige beplanting. De kruiden trekken insecten aan wat zorgt voor een 
betere biodiversiteit. 

De betonzittingen, die nu in een rijtje voor de lokalen staan, zijn in een 
nieuw jasje gestoken. Bovenop de betonzittingen is hout toegevoegd, 

wat het zitten comfortabeler maakt. De zittingen zijn in een andere op-
stelling teruggeplaatst tussen het groen, zodat leerlingen ervoor kunnen 
kiezen om samen of juist apart in het groen te zitten. 

Gebruik van kleuren
De identiteit van de school komt terug in de buitenruimte. De beplan-
tingskeuze is gebaseerd op de kleuren van de school: groen, blauw en 
oranje. Zo komt er verticaal groen tegen een grijze muur, waarbij de kleur 
van de school terugkomt in de blauwe regen. 

Een centrale plek voor vieringen
Op het plein staan twee grotere bomen. Hier tussenin zijn alle tegels ver-
wijderd en is er halfverharding teruggebracht met een houten podium. 
De verhoging is in het verlengde van de twee bomen gerealiseerd. Van 
de tegels die eruit zijn gehaald, is een muurtje gemaakt. De tegels zijn 
opgestapeld tot een zitje met daarbovenop hout. Tussen de tegels worden 
in november sedum-ampullen geplaatst, waardoor het groen kan groeien 
op het muurtje en deze ook als insectenhotel fungeert. 

Aan de rand van de halfverharding wordt een haag geplaatst, zodat de 
fietsenstalling wordt gescheiden van het plein. Ook komt er nog een 
meerstammige grote notenboom bij, wat zorgt voor een natuurlijke 
uitstraling en extra schaduw creëert op zonnige dagen.

Leerlingen betrekken
Tijdens het ontwerp- en de aanlegfase zijn er leerlingen bij betrokken 
die het vak BMO (Beatrix Maatschappelijk Ondernemen) volgen. Bij BMO 
onderneem je, op eigen initiatief en geheel zelfstandig, een project met 
een maatschappelijk doel. In de zomervakantie is idverde Realisatie, 
vestiging Haaren gestart met het verwijderen van de tegels en het grond-
werk en na de herfstvakantie worden de vaste planten geplaatst, waarbij 
de leerlingen mogen helpen. 
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