
Crowdfundingsactie voor een ’natuurspeelplein’ 

bij Bussumse Julianaschool: Spelend leren met 

voedselbosjes, wormenhotel en waterbaan 

 
Myra van de Ven op het schoolplein van de Julianaschool Kwartellaan in Bussum. ,,Er komen onder 

meer appel- en perenbomen en notenstruiken als voedselbosjes. Zodat kinderen ook kunnen zien 

waar hun voedsel vandaan komt.” 
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BUSSUM 

Een natuurspeelplein met een voedselbos, beestjesbos en een 

waterbaan in plaats van een saai schoolplein met vrijwel alleen maar 

tegels en hooguit een paar bomen. Dat is de wens van een 

negenkoppige werkgroep bestaande uit ouders, schoolleiding en 

kinderopvang voor de Bussumse Julianaschool Kwartellaan. Ze zijn 

daarom een crowdfundingsactie gestart. 

De Bussumse Myra van de Ven is projectleider van het project. Van huis uit 
is ze notaris, maar dit doet ze op vrijwillige basis. „Ik wil me inzetten voor 
onderwijs en scholen in het algemeen, en in dit geval voor meer groen op 
schoolpleinen. Dit is de pilot. Een vriendin van mij is leerkracht op de 
Julianaschool, vandaar de keuze voor deze school”, zegt Van de Ven. Een 



school bovendien, die met zo’n 3500 vierkante meter over een flink 
schoolplein - met heel veel tegels, maar ook wat mooie, grote bomen - 
beschikt, dus daar valt best wel wat eer aan te behalen. 

De wens voor een groener en gezonder schoolplein aan de Kwartellaan volgt 
op een eerste stap: er werd belijning aangebracht voor sport en spel door de 
Johan Cruyff Foundation, er kwam een watertappunt en er werden ’wadi’s’ 
aangelegd voor de opvang van overtollig regenwater. Verder won de 
Julianaschool de Edwin Klomp Natuurprijs en kreeg de school een bijdrage 
van de Lakeland Foundation voor de aanleg van een voedselbos. Al met al 
goed voor tien mille. 

Ambities 

’Een goed begin, maar onze ambities liggen hoger’, aldus de Julianaschool. 
Lees: groener. En dat moet gerealiseerd worden met een natuurspeelplein. 
Met bijvoorbeeld appel- en perenbomen en notenstruiken als voedselbosjes. 
„Zodat kinderen ook kunnen zien waar hun voedsel vandaan komt”, zegt 
Van de Ven. En met een buitenlokaal, waterbaan en een beestjesbos - met 
insecten-, bijen- en wormenhotels. De Julianaschool: ’Een groen 
schoolplein is beter bestand tegen hittestress, geeft meer stimulans om 
kinderen te laten bewegen en kan kinderen bewust maken van de natuur.’ 

 
Een voorbeeld van een door kinderen gedroomd schoolplein, mét paardenstallen. Het is de bedoeling 

dat ideeën van kinderen worden meegenomen in het ontwerp. 
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’De Julianaschool aan de Kwartellaan is niet alleen een ontmoetingsplek 
voor de driehonderd kinderen van de school, maar ook voor de vijfhonderd 
ouders. Elke dag komen vele ouders uit de buurt naar school om hun 
kinderen te brengen en te halen. Het is de bedoeling om het schoolplein zo 
in te richten dat de ouders bij het halen en brengen van hun kinderen 
gelegenheid hebben om in het groen even bij te praten. Dat zal leiden tot 
meer ouder- en buurtbetrokkenheid, want ouders zijn belangrijke spelers in 
het vormen van buurtcohesie.’ 

Oogstfeest 

Het is de bedoeling dat het onderhoud van het natuurspeelplein op de 
nationale dagen NL Doet in mei en de Natuurwerkdag in november samen 
met ouders én andere buurtbewoners wordt uitgevoerd. De groencommissie 
van de school - waarin ouders en andere buurtbewoners kunnen deelnemen 
- gaat allerlei initiatieven organiseren, zoals een oogstfeest, waar iedereen 
welkom is om de appels, peren en noten uit het voedselbos te oogsten. ’En 
van het een komt het ander, elke ontmoeting is een zaadje voor een nieuw 
buurtinitiatief.’ 

Voor het ontwerp en de aanleg van het natuurspeelplein is 8500 euro nodig, 
1200 euro is inmiddels binnen. De Julianaschool: ’Met ons initiatief 
proberen we de ouders van de school te bereiken, maar ook andere 
buurtbewoners, buurtwinkels en -bedrijven. Met deze crowdfunding hopen 
we dat ons initiatief bredere bekendheid krijgt en daarmee meer 
enthousiasme in de buurt.’ 

De werkgroep hoopt het streefbedrag op 24 maart te hebben behaald. De 
crowdfundingsactie is een samenwerking tussen samenvoordebuurt.nl. de 
werkgroep Groen en Gezond Schoolplein en Regiobank Weesp. 

Zandraket 

Jan van Schaik van Zandraket, een bedrijf in Amsterdam dat 
natuurspeeltuinen en -plaatsen ontwerpt en maakt bij scholen, 
kinderdagverblijven en in de openbare ruimte, zegt dat dergelijke 
voorzieningen heel belangrijk zijn voor kinderen. 

Ter illustratie stuurt hij een reactie van een juf van Jenaplanschool De 
Waterval in Lisse. Ze schrijft onder meer: ’Meteen al de eerste dag zagen we 
ander spel dan we voorheen gewend waren. De emmertjes en spullen uit de 
schuur waren niet nodig. Het was één grote ontdekking. Natuurspel, met je 
handen en je voeten in het zand, pompen, stromend water, eerst modder 
maken, na een week zagen we dammetjes verschijnen om de loop van het 
water te reguleren.’ 



 
Een juf van jenaplanschool De Waterval in Lisse waar het schoolplein in 2016 werd vergroend: „Water 

en zand… mooier materiaal is er niet voor kinderen. Je kunt er mee mijmeren, mee vormen, bouwen, 

construeren, op elk niveau. Het is het materiaal dat tussen hemel en aarde is… vormeloos… het kan 

nog alles worden en als het iets is, dan kun je het weer vervormen. Er wordt geen prestatie verlangd.” 

© Foto: Zandraket 

’Ook de palen werden ontdekt, je kunt erop klimmen, het biedt beschutting 
als je er een tentje van maakt met bv doeken. Later kwamen er nog takken 
bij die de klussengroep zo mooi gestapeld had buiten het hek. Er werd aan 
gesjord en mee gebouwd, hutten! Maar ook op gelopen, het veert onder je 
voeten, zo kun je een springkussen maken! Het samenspel veranderde, we 
zagen grote én kleine kinderen samen bouwen aan een dammenstelsel, 
elkaar na doen, overleggen, leiding nemen, uitvoeren.’ 

’Wij als leerkrachten keken onze ogen uit. Het corrigeren: ,,Zand in de 
zandbak laten!’’ is nu niet meer aan de orde, heerlijk. Even wennen dat alle 
kinderen met blote voeten gingen, er was geen houwen aan. Water en zand, 
mooier materiaal is er niet voor kinderen. Je kunt er mee mijmeren, mee 
vormen, bouwen, construeren, op elk niveau. Het is het materiaal dat tussen 
hemel en aarde is, vormeloos, het kan nog alles worden en als het iets is, 
dan kun je het weer vervormen. Er wordt geen prestatie verlangd.’ 



Deze week wordt in de buurt van de Julianaschool in Bussum geflyerd. Ook 
worden flyers opgehangen in het winkelcentrum aan de Koekoeklaan. Meer 
over de campagne op: samenvoordebuurt.nl/julianaschool 
 

http://samenvoordebuurt.nl/julianaschool

