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Inleiding  

In mei 2018 bestond basisschool De Aldenhove 50 jaar. In de voorbereidingen van dit 

feest werd er geopperd dat een opknapbeurt van het schoolplein niet alleen een groot 

cadeau voor de leerlingen en de buurt zou zijn, maar vooral ook een noodzakelijk kwaad. 

Vanaf dat moment is de bal gaan rollen. En hij rolt nog steeds… 

 

Huidige situatie 

Van alle speeltuintjes in de wijk De Aldenhof 

wordt het open speelplein voor de deur van de 

brede school het meest gebruikt om te spelen 

en om elkaar te ontmoeten. Uiteraard onder 

schooltijd, maar vooral ook erna en in de 

weekenden. Door kinderen die op brede school 

De Aldenhove naar school gaan, door kinderen 

en jongeren die andere basisscholen of het 

voortgezet onderwijs bezoeken en door ouders 

en buurtbewoners die elkaar ontmoeten op het 

plein. Het plein heeft een open uitstraling (geen 

hekken erom heen), is groot en omringd door 

grote bomen en ….. het is absoluut aan een 

enorme opknapbeurt toe. 

 

Van flap naar plan 

Een onderdeel van de brainstormsessie over het grote 

feest was de flap: ‘plein opknappen’. Op deze flap is de 

eerste aanzet gedaan naar het ontwerp van het 

nieuwe plein. Daarna zijn er tal van gesprekken 

gevoerd over uiteenlopende onderwerpen, maar allen 

met het thema: het schoolplein.  

 

Team leerkrachten 

In dit team zijn wensen van teamleden besproken met 

als voorwaarde dat ieder kind van elke leeftijd zich kan 

vermaken op het schoolplein. De trend om een groen 

schoolplein in te richten werd niet geheel omarmd. De 

nadelen bleken doorslaggevend: intensief beheer en 

onderhoud en ook het zand wat zich in de school 

verspreid. Wel was er een duidelijke voorkeur om de input van kinderen te laten leiden. 
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Leerlingen brede school De Aldenhove 

De sportdocent heeft in alle klassen een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat het 

schoolplein ook na schooltijd de meest populaire speelplek in deze wijk is. Tevens hebben 

de leerlingen aangegeven wat zij graag doen in de pauze en na schooltijd. Ook hebben ze 

wensen, deze zijn meegenomen in het ontwerp van het nieuwe schoolplein  

 

Ouders 

De aanwezige ouders op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar 

vonden het erg fijn dat het plein vernieuwd zou worden. Enkele hadden hier ideeën over, 

deze lagen in de lijn van wat het team zou wensen. De MR heeft de eerste schetsen 

gezien en goed bevonden.  

 

Werkgroep 

De werkgroep bestaat uit de Yolande Hartkamp (directeur brede school De Aldenhove), 

Daan Oomen (Sportdocent vanuit Bureau Sport) en Eefje Melssen (coördinator brede 

school vanuit Bindkracht10). Samen zorgen zij voor afstemming en organisatie vanuit 

ieders expertise en netwerk.  Vanuit de gegeven input heeft Proludic een voorstel 

gedaan. Dit voorstel is besproken met diverse professionals.  

 

  

Top 5 | Doen in de pauze 

1. Schommelen 

2. Voetbal 

3. Tikkertje 

4. Verstoppertje 

5. Basketbal 

 

Top 5 | Doen na school 

1. Fietsen 

2. Spelen in speeltuin 

3. Voetbal 

4. Skeeleren 

5. Schommelen 

6. Verstoppertje 

 

Top 5 | Wensen  

1. Kabelbaan 

2. Klimtoestel 

3. Groot voetbalveld 

4. Trampoline 

5. Grote goals 
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De ambulant jongerenwerker adviseerde de goals op het schoolplein klein te houden, 

dan wordt er rustiger gespeeld en vliegt de bal minder vaak uit het veld. Tevens merkte 

hij op dat er in weekend, vakanties en op mooie zomeravonden veel ouders met (kleine) 

kinderen gebruik maken van het plein en dat er behoefte is om te kunnen zitten vlak bij 

het speeltoestel.  

 

Vanuit het opbouwwerk kregen we het aanbod de buurtbijeenkomst in gezamenlijkheid 

te organiseren. Tevens adviseerde hij de buurt op tijd te betrekken bij de plannen. 

 

De woningcorporatie vond het zeer spijtig dat hij vanuit de wet geen bijdrage meer 

geven projecten zoals deze. Het pimpt de buurt behoorlijk op, wat altijd in het voordeel is 

van zijn organisatie.  

 

De coördinator van het Activiteitenplein maakt in het na schoolse regelmatig gebruik van 

het plein. Zij staat volledig achter de vernieuwingsplannen en zal ondersteunen op het 

moment dat ouders betrokken worden bij kleine klussen.  

 

Vanuit het wijkplatform niets dan lof en tips om financiën bij elkaar te krijgen. Enige 

kanttekening: het voetbalveldje wordt in de nieuwe plannen iets dichter bij de weg en de 

huizen geplaatst. Advies: overleg goed met de buurt.  

 

Eigenaar of niet? 

De grote vraag waar antwoord op gevonden moest worden: wie is de officiële eigenaar 

van de grond onder het speelplein? Er bestonden diverse lezingen met allen een kern van 

waarheid. De conclusie: het verharde schoolplein + speeltoestellen zijn van Stichting 

Conexus en de strook zand met de grote bomen + speeltoestellen zijn van Gemeente 

Nijmegen. Er ligt een akte en we stellen in gezamenlijkheid een nieuw convenant op om 

beheer en onderhoud goed te vast te leggen. 

 

Concrete planning  

In eerste instantie hoopten we binnen een half jaar een kleine opknapbeurt geregeld te 

hebben, maar door het eigenaar-verhaal en omdat Stichting Conexus adviseert het 

schoolplein in 1 keer te vernieuwen (in plaats van ons voorgestelde fase-plan), duurt het 

wat langer dan verwacht.  

Mei 2019   aanvraag indienen Mijn Wijkplan Gemeente Nijmegen  

Mei 2019   offerte Proludic goedkeuren 

voor 30 mei 2019  aanvraag indienen Jantje Beton 
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Begin juni 2019 opstart project Ring Ring: extra financiën + stimulans te 

fietsen  

Voor zomervakantie bouwplanning concreet + financiën rond 

Eind aug/begin sept 2019 buurtbijeenkomst + kinderraad in actie 

September 2019  laatste wijzigingen doorvoeren 

Oktober 2019 voorbereiden met ouders / Proludic aan de slag 

Nov / dec 2019 officiële opening  

 

Financiën  

Inkomsten        kosten 

Reservering Conexus €20.000,-   Offerte Proludic €60.000,- 

Ouderraad   €2.000,- 

Mijn Wijkplan   €6.000,- 

Ring Ring    €500,- 

Jantje Beton (?)  €5.000,- 

Investering Aldenhove €26.500,-  

_______________________________________ 

    €60.000,- 

 


