
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Kleine Prins en De Vuursteen,  
 
 
Betreft: Vergroening van het schoolplein  
 
Maandag 19 oktober beginnen de werkzaamheden om van het schoolplein van De Vuursteen en De 
Kleine Prins een groen schoolplein te maken! In deze brief praten we u bij over de start, het ontwerp, 
de verschillende fases en de financiering; door onder andere de Ede Doet bonnen, dus blijf sparen! 
 
De start 
Medio 2019 is er een werkgroep gevormd met daarin de directie van beide scholen (Dolf Mansens en 
Renate Vlaanderen) en een aantal ouders. Deze werkgroep is met leerlingen en leerkrachten gaan 
brainstormen over vergroening van het schoolplein. De leerlingen wisten het wel! Ze wilden vooral 
uitdagende speelsituaties, zoals verstopplekken, kruip-door-sluip-door weggetjes en iets hoogs. 
Leerkrachten dachten ook aan schaduwplekken op het plein en wilden graag een plek waar buiten 
lesgeven mogelijk is.  
 
Het ontwerp 
Paul Paardekooper van ‘Paardekooper Tuinen, natuurlijk tuinbeheer, ontwerp en aanleg’, heeft een 
ontwerp gemaakt, dat eind 2019 gepresenteerd is aan de werkgroep. Een mooi ontwerp, minder tegels 
en meer groen! Het plein ondergaat een metamorfose wanneer alles volgens plan wordt uitgevoerd. We 
zien de leerlingen al door de wadi lopen of lekker onder een tarp in de schaduw zitten of een presentatie 
geven op het podium. De realiteit dwong ons echter om keuzes te maken. Het is financieel niet haalbaar 
om het totale ontwerp in een keer te realiseren. Er is daarom besloten om voor de subsidieaanvraag 
een deel van het ontwerp in te dienen. Hieronder staat eerst het totale ontwerp en daarna het 
deelontwerp, fase 1. 
 

Totale ontwerp: 

 
 

Ontwerp fase 1: Bomenlaan, podium, heuvel, uitkijktoren 



 
Fase 1 bestaat uit een podium, bomenlaan en een heuvel op de plek waar eerst straattegels lagen. 
Onder de bomen ligt een grasveld. De heuvel heeft op zijn hoogste punt een uitkijkpost. De uitkijkpost 
is net een ruïne en wordt gemaakt van straattegels. De heuvel is begroeid met een mix van vaste 
planten, bomen en heesters, zowel inheemse als uitheemse soorten. Geselecteerd op waarde voor 
bijen, vlinders en vogels. Het podium met daarom heen 4 palen van hout is multifunctioneel. Aan de 
palen kan een tarp worden gehangen, zodat er veel schaduw is. Dezelfde palen kunnen gebruikt worden 
om er een decordoek op te hangen, wanneer er een presentatie wordt gegeven. Leerlingen zitten dan 
op de boomstammen. Het is een beschutte plek om een buiten les te volgen/geven. De behoefte aan 
schaduw is de afgelopen jaren steeds groter geworden, want er komen steeds meer jonge kinderen, die 
even lekker willen uitrusten in de schaduw. In fase 1 zijn daarom ook nog 5 palen van hout opgenomen, 
die geplaatst worden bij het speeltoestel. Hier kan ook een schaduwdoek aan worden vast gemaakt. 
 
De financiering 
Fantastisch dat beide scholen nu al voor de derde keer mee doen aan Ede Doet! Om het financiële 
plaatje rond te krijgen is subsidie aangevraagd voor fase 1 bij de provincie Gelderland en bij de 
gemeente Ede. We zijn heel blij dat beide subsidies zijn toegekend! De voorwaarden, verbonden aan 
de subsidie aanvraag, zijn meegenomen in het ontwerp.  
 
De uitvoering 
Het laatste, maar bijna belangrijkste punt van deze brief, want nu gaan we eindelijk zien hoe de plannen 
werkelijkheid worden! Paul Paardekooper begint aanstaande maandag met het grondwerk, er gaan zo’n 
2000 tegels uit, die tijdelijk op pallets gezet worden en daarna worden gebruikt bij de aanleg van het 
podium, de heuvel en de uitkijkpost. Het is fijn, wanneer u, als (omwonende) ouder de bouwplaats in de 
gaten kan houden, want wij, als team, zijn niet steeds aanwezig. Verdere hulp van ouders bij de 
werkzaamheden, is op dit moment, door alle Corona maatregelen, helaas niet mogelijk. We kijken uit 
naar het moment dat het grondwerk klaar is, de slingerpaadjes zijn aangelegd en de eerste struiken en 
bomen geplaatst worden!  
 
We hebben u op hoofdlijnen bijgepraat over de vergroening van het schoolplein! Wanneer er nog 
vragen zijn, dan horen we dat graag.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de teams en de commissie-ouders van de Kleine Prins en De Vuursteen,  
 
Renate Vlaanderen, Inez van Velsen,  
Dolf Mansens, Heidi Craanen en Ellen Adamse 


