


Genius loci, omgeving, geschiedenis, wensen 

van de kinderen, eisen van volwassenen, visie 

op spelen, omstandigheden van bodem en 

water, budget, regelgeving, bestaande 

beplanting en bebouwing, speeltoestellen 

wel of niet, toegankelijkheid voor kinderen 

met een beperking, vandalisme, 

brandweerregels, planning van het project, 

vergunningen, beheerders en ga zo maar 
door 



 inventarisatie 

concept 

schetsontwerp 

ontwerp 

aanleg 

beheer 



Zelf doen  ontwerper 

• Inventariseren, 
informatie verzamelen 
over plek en gebruikers 

• Een programma van 
wensen opstellen 

• Goede vragen stellen 

• Praktische tips geven 

 

• De informatie vertalen 
en vorm geven 



Een programma van wensen 
 

 

 

 

 

Praktische zaken om op te nemen; 

 

 

• Voor welke leeftijdsgroep word de tuin/ delen van de tuin 

• Hoeveel kinderen gaan dagelijks gebruik maken van de tuin 

• Waar moeten toegangsroutes en vluchtroutes lopen 

• Met welke buren moet rekening worden gehouden 

• waar moeten afvalcontainers kunnen worden geplaatst en waar naar buiten gereden 

• maken we het plein openbaar toegankelijk of niet 

• wat is de planning, wanneer moet de aanleg beginnen en wanneer willen we een deel/alles klaar hebben 

• wat is het budget voor het ontwerp en voor de aanleg 

• hoe gaan we het onderhoud regelen en wat is daar het budget voor ( heel belangrijk voor de ontwerper ! ) 

 



Programma van wensen 
 

 

 

 

 

 

Overtuigingen, visie 

 

• Willen we wel of geen speeltoestellen ? 

• Willen we wel of niet in de beplanting kunnen spelen ? 

• Willen we spelen met water ? 

• Willen we met alle kinderen tegelijk buiten spelen ? 

• Willen we dat kinderen altijd/soms/niet vies mogen worden? 

• Willen we dat er veel/weinig/geen losse materialen beschikbaar zijn om mee te spelen ? 

• Willen we alleen/vooral natuurlijke materialen gebruiken in de aanleg ? 

• Etc. 

 



Programma van wensen 

 

 

 

 

Wensen 

• Graag eetbare dingen in de tuin, of een moestuin 

• Veel verschillende sferen op het terrein, veel afwisseling 

• Een bosje waar je je ook s’winters goed kan verstoppen 

• Een plek om buiten les te geven 

• Een plek om met de hele school bij elkaar te komen 

• Een plek om vuurtjes te maken ! 

• Een afgescheiden stuk waar je kan voetballen 

• Een plekje waar je lekker beschut kan kletsen 

• Een deel van de tuin beschut voor de kleintjes 

• Genoeg ruimte om even weg te kruipen en weg te dromen 

• etc 

  

 























inventariseren 

• Wat we nodig hebben is  

– Een goede, recente plattegrond op schaal 

– Beelden van google maps om wat meer van de omgeving te kunnen zien 

– De achtergrond/geschiedenis van het gebied 

 









Op de plattegrond 

– Licht, warme en koude plekken. Waar is zon en waar is schaduw ?  

  Teken een ochtend en een middagsituatie in op de plattegrond 

– Waar zijn tegels, waar is groen, waar staan bomen en schuren ? Teken ze in op de plattegrond 

– Hoe zit het met natte plekken en droge, of lage plekken en hoge ? 

– Waar bevinden zich buren, drukke wegen of andere omgevingsfactoren die invloed hebben ? 

– Hoe ziet de bodem er uit ? Neem steekproeven met de grondboor. Als je een moestuin wilt maken is 
een bodemrapport ook geen slecht idee.  

 

 



Naar buiten ! 


