Boomstronken als
boten
Vrije School Zaanstreek in Zaandam
Een of twee bomen extra zouden zeker welkom zijn. Dan kan ook het ‘amfitheater’ zich vaker koesteren in de
schaduw. ‘Natuur prikkelt de fantasie van kinderen eindeloos’, zegt Herman van Tongeren. Hij is directeur van de
Vrijeschool Zaanstreek, de school met het eerste groene schoolplein in Zaandam.
Zo’n tien jaar geleden werd het aangelegd, schat Van Tongeren, zelf sinds eind 2019 actief op de school.
Ongeveer een derde van het plein is bedekt met aarde en beplant met wilgen, eiken en esdoorn. Ertussenin
staat een avontuurlijk speeltoestel van hout. De bomen zijn aardig gegroeid, en maken van de ruime hoek
een heuvelachtig en spannend bijna donker bos.

Amfitheater van gebruikte tegels
De fladderiep, die Zaanstad de school in 2020 cadeau deed, verbindt het ‘bos’ met het betegelde deel. Slim is
daar in twee halve cirkels door hergebruik van tegels een soort tribune aangebracht; het amfitheater. ‘Een
uitkomst voor buitenlessen en feestelijkheden, zeker in tijden van corona! Hier kunnen we wel meer schaduw
gebruiken. Als we in aanmerking komen voor de gemeentelijke bijdrage, zou die voor grotere bomen en
struiken zijn.’
De school is grotendeels van de stoep afgeschermd door een één meter hoge dubbele muur, waarin bollen
worden geplant en alles leeft wat kan overleven. Onder de ramen van de lokalen zijn borders aangelegd. Een
haagbeuk als begrenzing staat op de planning: ‘Het is wel puzzelen waar je wat doet, want er raakt nogal eens
wat vertrapt onder spelende kindervoetjes’, lacht Van Tongeren. ‘De ene keer moet je hen erop wijzen dat je
niet aan elke tak kunt hangen, de andere keer trekt een kind jou mee om de opkomst van gele en paarse
krokussen te bewonderen.’

Kasteel
Intensief gebruik vraagt om onderhoud. Van Tongeren weet zich rijk met helpende ouders en een gouden
‘klusjesman’, al doet die benaming hem te kort. ‘Houtsnippers in putjes, bladeren in de goot. Maar ik klim zelf
ook daarvoor het dak op. Dat is het dit onderwijsteam waard als je de kinderen ziet genieten van dit
speelplein.’
De Vrije School wil kinderen zoveel mogelijk laten blijven in hun fantasie. Dat maakt hen vrijer en beter
weerbaar. ‘Een specifieke boomstronk is voor de kleintjes vaak een boot of een trein. De wilgen zijn een
kasteel, maar dat had je zelf natuurlijk al gezien, haha.’
Zaanstad biedt scholen ondersteuning bij de aanleg van een groen schoolplein.
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