
Het groene schoolplein
Hier willen we het groenste 
schoolplein van Nederland maken. 
Helpt u mee?  
Hier werken we aan een experiment: geen klein stenen 
schoolplein met een Kiss&Ride, maar een groot, groen en veilig 
schoolplein en een fijne ruimte voor de buurt.

Op het lagere plein is de (diepere) ondergrond vervuild en mag  
geen groen worden geplant, dus introduceren we het speelconcept  
‘Grond is Lava’. Er komen klimobjecten en een grote pergola met 
klimplanten in bakken. Dit gaat zorgen voor schaduw. De vorm 
van de pergola verwijst naar oude machines die vroeger op het 
ENKA viscose hebben geproduceerd, als basis voor kunstzijde. 
Nu weven de klimplanten zich door de pergola. In de pergola 
komt een buitenklas en kinderen duikelen rond op het duikelrek 
en schommelen op de schommel. Ze zijn onderdeel van de 
‘machine’. De zandbak krijgt een bladvorm. Als het lukt wordt 
de steel een schoorsteen met groen en vogelhuisjes. Dit staat 
symbool voor een nieuwe toekomst OP ENKA.

Op het bovenste deel van het plein moet het uitbundig groen 
worden, met ruimte voor groen spelen en een plek voor de buurt.  
De voormalige rijbaan wordt een laantje met kersenbomen en 
er komen bankjes waar ouders onder de magnolia’s kunnen 
wachten op hun kinderen. Er komen rioolbuizen, vlinder-
struiken, seringen, fruitbomen, wilgenhutten, picknickbankjes 
en een renbaan. Kinderen kunnen via een glijbaan naar het 
benedendeel glijden.

Kom lopend of op de fiets naar school! 
Wilt u ook een groot en groen schoolplein en ruimte voor de 
buurt? Kom dan lopend of op de fiets naar school! Alleen dan 
kunnen we het bovenste deel van het plein blijven gebruiken als 
deel van een groot en groen schoolplein en niet als Kiss&Ride. 

Hoe kan ik helpen? 
De aanleg van het plein gebeurt grotendeels door vrijwilligers. 
We kunnen hulp gebruiken. Wilt u helpen? Mail dan naar 
schoolplein@op-enka.nl 
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