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Zelfs achtstegroepers 

spelen weer 
 

 

IKC De Piramide in Koog aan de Zaan 
Ze had niet verwacht dat alle leeftijden in de zandbak terug te vinden zouden zijn, zeker niet na 15 maanden. 

’Zelfs groep 8 kan niet van waterpomp afblijven’, lacht directeur Mascha Wijnands van IKC De Piramide in Koog 

aan de Zaan. ‘Buiten spelen is veel rijker geworden met al die verschillende elementen op het groene en 

avontuurlijke speelplein.’ 

 

Wie de films van Mees Kees kent, herinnert zich vast het geheel betegelde plein, waarlangs de jonge 

onderwijzer geregeld met lood in de schoenen de school betrad. Niet alle tegels zijn verdwenen maar ruim de 

helft is nu een natuurlijk speelparadijs met vogelnestschommel, klimrek van balken, voetbalkooi, waterpomp 

en ruime zandbak. ‘Het lijkt de Efteling wel’, reageerde een kind, toen het ontwerp in kleur voor het eerst 

werd gepresenteerd door de landschapsarchitecten van De Twee Heren. De leerlingen hadden meegedacht. 

De vogelnestschommel bijvoorbeeld stond bovenaan hun lijstje. 

 

Risicovol en fantasierijk 
Het speelplein daagt uit tot risicovol spel, legt Wijnands uit. ‘Beuken!’, zoals Fred uit Mees Kees graag roept, 

is natuurlijk uit den boze, maar een schram of buil mag. Een werkgroep van medewerkers van de school en de 

kinderopvang stelde vooraf een visie op spel op. Het was nodig dat kinderen weer werden geprikkeld tot 

spelen. Wijnands: ‘Kinderen zitten meer en meer binnen en vaak achter tablets en/of te gamen. Ouders zijn 

meer beschermend geworden. Risicovol en fantasierijk spel is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen.’  

 

Een natuurlijke avontuurlijke speeltuin leek de oplossing. De Piramide greep meteen de gelegenheid aan de 

schoolomgeving groener te maken. Bij toenemende hitte en extremere buien helpt beplanting. Zo houden 

bomen en struiken water langer vast en bieden ze schaduw.  

 

De Piramide heeft al een groen dak sinds de bouw in 2006. In de periode dat het nieuwe plein op papier klaar 

was, deed de gemeente Zaanse basisscholen een boom cadeau. Wijnands maakte daarvan graag gebruik. Bij 

de ‘gemeentelijke’ esdoorn begint ‘de beek’, een bakstenen geul die overtollig water afvoert richting de 

Sluissloot. Dat doet ook het drainagesysteem onder het klimveld en de voetbalkooi. De slootkant staat vol 

fruitboompjes. Alle struiken en bomen zijn nog zeer bescheiden, dus hangen er in de zonnige maanden ook 

schaduwdoeken, onder meer over de centraal gelegen zandbak.  

 

Wijnands ziet eindeloze mogelijkheden voor buitenonderwijs. ‘Taal, rekenen, tekenen, verzorging. We 

hebben namelijk ook drie kippen en een insectenhotel. Laatst zag ik twee kinderen een lieveheersbeestje 

naar het hotel brengen, zo schattig. Kleuters kun je buiten met de toestellen ook woorden laten leren als ruw 

en zacht. Met de vogelnestschommel kun je spelend rekenen, er kan zoveel!’ 

 

Zaanstad biedt scholen ondersteuning bij de aanleg van een groen schoolplein. 

 


