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1 Ingang lopend
2 Kas op plek van huidge berging (misschien 

mogelijk om bestaande berging te voorzien 
van ramen)

3 Plek voor wat eetbare planten en kruiden
4 Werk/terrasje met picknicktafels
5 blinde muur waartegen iets gedaan kan 

worden met constructiemateriaal of tekenen 
en schilderen, enz.

6 Hoge loungeplek met lage zitbanken boven 
(of zitzakken) en onder statafels (barretje)

7 Hier stroomt het water uit de pomp heen. 
Bak met planten die tegen veel water kunnen. 
Voorzien van zitplek op rand

8 Folly met grote ramen aan voorzijde en 
zonnepanelen op het dak. Aan rechterzijde 
een stuk wel dicht maken zodat er een plek 
is waar je je om kunt kleden.

9 Zitplekje
10 Pannaveldje 7,5x14m met groen eromheen 

en robinia palen op plekken waar dat nodig 
is. Aan 1 kant komt een basketbalpaal en aan 
weerszijden van de middenlijn staan 2 palen 
waaraan een volleybalnet opgehangen kan 

Elementen op het plein

worden.
11 Bestaande tafeltennistafel met houten 

zitplekken op gemetsende randen.
12 Verdiepte zitplek (-40cm) maakt van deze 

gekunstelde lichtplek een prettig pleintje waar 
je kunt zitten. Vier smalle hoge bomen zorgen 
ervoor dat de gevel wat minder prominent 
aanwezig is. De trap in het midden heeft 
zitplekken op de treden en kan voorzien 
worden van tekst. Zo is de schaduwplanten 
muur beter bereikbaar voor gebruik in de 
biologie les. Deze plek zou ook een verlengde 
kunnen worden van het technieklokaal 
binnen. 

13 Borders liefst verhoogd maken met hier en 
daar een houten zitplek. 

14	 Amfitheater	met	brede	zitranden.	
Binnencirkel ligt verdiept om te voorkomen 
dat we teveel de hoogte in moeten. 
Binnecirkel kan voorzien worden van een 
zonnewijzer, windroos, gradenboog, enz.

15 Podium op maaiveld niveau in andere 
bestrating met palen waartussen een decor 
opgehangen kan worden en eventueel licht en 
geluid.

16 Gras met paar houten ligbedden en palen 
voor hangmatten. 

17 Betonnen keerwand om hoogte te kunnen 
maken. Daarlangs beukenhaag plaatsen. Dit 
is ook een leuke plek om dikke stammen te 
plaatsen waarop kunst tentoongesteld kan 
worden.

18 Waterpomp kan misschien gebruikt worden 
als drinkwaterplek. Water stroomt via 
watergootje naar de border tegenover de 
folly. 

19 Picknicktafel bij bestaande boom
20 Lange doorgang voorzien van gedicht of 

andere ideeen van de leerkrachten. rechte 
stuk voorzien van witte lijnen om de vijf 
meter => hardloopbaan

21 Overdekte plek kan indien nodig als 
bergruimte dienen

Sporten - het plein biedt, met wat creativiteit van 
de leerkracht, erg veel mogelijkheden voor sport 
activiteiten: trap op en af rennen, situps doen op 
randen	amfitheater,	muurtjes	gebruiken	voor	steps	
achtige oefeningen, enz...

Containers kunnen aan de straat een plek krijgen


