
Van ‘n saai tegelplein naar ‘n groene oase!
Kindcentrum Sint Jozefschool in Noordhoek



Zie hier het resultaat! 
Trots!



Kansen voor ons 
speelplein
• Gemeente Moerdijk is Bijvriendelijkste gemeente, 

bloemenranden, met zaaimengsels, vlinderidylles en 
insectenhotels

• Speelruimte beleid en betrokken buurtbewoners van de 
Dorpstafel Noordhoek en KBO

• Een tegelplein is heet en weinig uitdagend. Meer bomen en 
plantvakken voor een natuurlijke afwatering

• Meer natuurlijk spelen en buitenlessen

• Methodiek Schatkist 3 en Faqta (geschiedenis, 
aardrijkskunde en biologie) buiten op het plein

• Het 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e

boekje, groep 3



Ambities

• Meer spelend leren
• Op hun eigen manier kunnen ontwikkelen
• Zoveel mogelijk aansluit bij interesses van de kinderen
• Niet alleen voetballen of trefballen, maar ook natuur ervaren
• Leren over natuur niet uit een boek of filmpje maar in de directe 

omgeving van de school



Voetballen of 
tafeltennissen



Klimmen en 
klauteren



Ook ruimte om te
fietsen



Spannende 
doorgangetjes



Schaduw op het plein



Leren over natuur 
niet uit een 

boekje



Kleurrijke beplanting goed
voor alle dieren

Met dank aan René Jongmans, buurtbewoner



Ontspanning en 
ook buitenleren



Ook heerlijk 
spelen met zand



Groen 
opgroeien



Eerste stappen
• Uitreiking inspiratiekoffer Groene

schoolpleinen en kruiwagen vol 
vlinderstruiken KrachtigBuiten 22 juni 2020

• Aanplanten vlinderstruiken 22 juni 2020

• Presentatie team, samenstellen werkgroep
• Presentatie Dorpsraad Noordhoek



Participatie met alle 
gebruikers door Petra Wevers 
met leerlingen, leerkrachten, 
ouders en buurt

Programma van eisen:

• Buitenleslokaal, bankjes om in groepjes te werken

• Bomen voor schaduw

• Meer groen (eetbaar/inheems)

• Insectenhotel en vlindertuin/bloemenweide

• Stapstammen

• Plantenbakken van tegels

• Tunnels van wilgentakken

• Overkapping zandbak

• Spannende doorkijkjes/verstopplekjes

• Pergola met klimplanten boven fietsenrekken

• Extra fruitbomen



1e ontwerp

• N.a.v. het ophalen van het 
Programma van Eisen door Petra 
Wevers, heeft buurtbewoner
René Jongmans dit vertaald in 
dit ontwerp.



Toelichting 1e ontwerp



Ontwerp van 
hoveniersbedrijf

Van Strien
16-05-2021



Schuurtje afgebroken,1/3 
stoeptegels eruit en rode 
tegels schoonmaken



Plantvakken gemaakt en 
veel zwarte grond erin

• Bloeiende planten

• Bomen

• Wilgentenen tunnels



Een prachtige buitenlesplek met oude stoeptegels gemaakt!



Vele handen maken 
licht werk



Ook helpen de 
kinderen mee!



Verschillende 
plantvakken

• Bomen
• Planten (inheems en eetbaar)



Met wilgentenen uit de buurt (Kees Wintermans) een
mooie tunnel gemaakt.
Onder het motto: ”Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat
ik het wel kan"





Opening met wethouder Pauline Joosten



Een groene oase 
voor de hele buurt!
• Ouderen die jeu de boules spelen

• Leerlingen leren en spelen op de 
het speelplein

• Happy Kids (kinderopvang en
buitenschoolse opvang spelen hier
tussen- en naschools).

• In het weekend is het plein voor
iedereen!



Het was een mooi feestje…



Nog in 
uitvoering…..

• Havenbedrijf Moerdijk heeft een 
natuurlijk speeltoestel en twee 
mini goaltjes gesponsord. 



Samen voor elkaar!

Een speelplein waar alle kinderen van kunnen
genieten in Noordhoek!
Waar een kleine dorpsschool groots in kan zijn 
door ouders en bewoners die hun schouders 
onder de school zetten en samen met de 
school aan de slag zijn gegaan.
Waar met dit project vele vele uren in zijn 
gaan zitten. En met GROOTS resultaat! 
Wij zijn onze sponsoren en vrijwilligers zeer
erkentelijk voor hun hulp en/of financiële
bijdrage! 
Dank daarvoor!



Met grote dank aan de 
financiële bijdrage van:


