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Een speelplaats vergroenen met eetbaar groen biedt veel voor-
delen. Educatie, spel en voedselproductie kunnen er hand in hand 
gaan.

Als je verharding kunt weghalen, kan het water opnieuw infiltreren 
in de bodem en kun je planten in volle grond en opnieuw echte 
bodems creëren in de stad. Je kunt dan werken met alle lagen ve-
getatie in een eetbaar bosje, een koelteplek in de stad. 

Dat ideaalbeeld kan niet overal. Je kunt ook een eetbare tuin ma-
ken in bakken aangevoerde grond. 

De groene avontuurlijke speelplaats van  
BS De Piramide in Wilrijk (5 jaar na aanleg!)  

Meer info? Groenman.be  
© Groenman

Mogelijkheden: eetbaar groen

 – Eetbaar bosje
 – Serre – voorkweken
 – Moestuin (Educatieve moestuinbakken)
 – Leifruit
 – Bessenbosje
 – Boomgaard of Solitaire fruitboom
 – Serre – gewassen
 – Border (Kruidentuin, Eetbare bloemen, Kruidenspiraal)
 – Sneukelhaag
 – Klimplant
 – Zaden Veredelen
 – Koude Bak
 – Veld
 – Vijg tegen een muur 

Mogelijkheden: water

 – Regenwateropvang van helder water van hellend of plat dak 
 – Extensief groendak: waterbuffer 

Mogelijkheden: biodiversiteit 

 – Extensief groendak op afdak
 – Nestkastjes, insecten- en bijenhotels
 – Bij- en vlindervriendelijke bloemen (eenjarigen of vaste planten)

Mogelijkheden: spelplezier

 – Eetbaar groen en spelplezier gaan hand in hand: verstoppertje 
spelen, klimmen in een fruitboom of struik. Creëer met de 
aangevoerde grond niveauverschillen of een crossparcours.

 – Kleinfruit vraagt weinig onderhoud en de besjes vallen in de 
smaak bij kinderen.

Mogelijkheden: school

 –  Gebruik je oogst in kookworkshops, kooklessen of schoolkeuken. 
 – Er bestaan educatieve pakketten die rekening houden met de 
leerplannen.

 – Natuurpunt daagt met ‘50 dingen die je moet doen voor je 12  
bent’ kinderen uit om op avontuur te gaan in de natuur  
https://www.natuurpunt.be/50dingen. Je vindt er inspiratie voor 
leuke buitenactiviteiten voor kinderen.   

Om rekening mee te houden

 – Laat verschillende mensen je groene speelplaats onderhouden 
om de slaagkans te verhogen. Betrek de buurt bij je project. In de 
vakanties is er niemand op school om de planten te verzorgen.

 – Speelplaatsen in de stad zijn klein: probeer functies te combineren 
door bijvoorbeeld spelelementen te integreren in het groen.

 – Afhankelijk van het type aanplant heeft een groene speelplaats 
gemiddeld intensief tot heel intensief onderhoud nodig (zie fiches 
Eetbaar groen).

 – Afhankelijk van het type aanplant heb je voor je groene 
speelplaats weinig tot veel kennis nodig (zie fiches Eetbaar groen).

 – Zorg voor regenwateropvang.
 – Er kan een conflict zijn met eventuele nutsvoorzieningen 
(riolering, gas, water, fundering).

 – Zorg dat je als school ook een beleid hebt rond eetbaar groen.  
Wie doet het onderhoud? Naar wie gaat het fruit en hoe verdeel 
je het? 

stad:
Speelplaats

Een Moestuin in de Gentse Basisschool  
Victor Carpentier .  

Meer info? https://gentengarde.stad.gent  
© Gent en Garde


