PERSBERICHT

…dit is geen schoolplein maar een speeltuin…
volgens het team van de school; "het mooiste plein van Utrecht"
reactie van een kind; "dit is geen schoolplein maar een speeltuin!!"
Aanleiding

Het schoolplein van BS de Fakkel uit Utrecht is zo overweldigend mooi en leuk
geworden dat we daar op alle mogelijke manieren ruchtbaarheid aan willen geven.
Allereerst hebben we het plein met een heel pleinorkest van alle leerlingen en
leerkrachten onder leiding van 'fort van de verbeelding' op 1 november jl. geopend.

zie ook www.bsdefakkel.nl
Nu brengen we het bij jullie onder de aandacht en verlenen we graag onze
medewerking aan publicatie .

2003-2006

Het schoolplein van bs de Fakkel uit Utrecht was dringend aan vervanging toe.
Het schoolplein is openbaar en wordt ook door de buurt intensief gebruikt.
Peuterspeelzaal "de Rode Ballon" maakt eveneens gebruik van het plein.
Er is een enquête opgesteld met de vraag om aan te geven wat er wel en niet bevalt
aan het plein, wat er nog gemist wordt en het waarom hiervan.
Zowel de leerlingen als het team leerkrachten hebben deze ingevuld.
Hiervan is door architect Mariken van Nimwegen een beschouwing gemaakt
"De rol van een architect is eerst vooral luisteren en kijken. Je abstraheert de meningen
en wensen naar functie, vorm en materiaal. Daaruit volgt een programma van eisen.
Daarna vertaal je dat tot een ontwerp waar een ieder zijn belang in terug kan vinden
maar als geheel ook interessant én passend is (stedenbouwkundig en financieel)."
Omdat het plein openbaar is konden er verschillende subsidies aangevraagd worden.
Daarnaast zijn er sponsoren gezocht. Ook is er door de school een parade
georganiseerd en zijn er zelfgemaakte kerstkaarten verkocht.
De subsidies zijn toegekend, de sponsoren zijn gevonden, de parade was een groot
succes en de kerstkaarten vonden gretig aftrek. Dit alles dankzij het enthousiasme en
de inzet van de buurt, de ouders, het team en de kinderen.
Op maandag 9 oktober 2006 kwamen er 2 grote vrachtwagens de straat in rijden…

Mogelijke onderwerpen voor publicaties;
geen schoolplein maar een speeltuin
schoolplein én buurtplein
voor alle zintuigen; hout, touw, rubber, kiezels, water, kunstgras, staal…
geschikt voor een ruime leeftijdsgroep van 1-12 jaar
FSC, milieuvriendelijk en duurzaam
Volledig gecertificeerd
Natuurlijk en uitdagend
Geschikt voor valide en minder valide kinderen

Insteek

#

Voor een volgend pleinontwerp zou ik wel willen onderzoeken of ook leermethoden
geïntegreerd kunnen worden. De buitenruimte wordt dan een wezenlijk deel van de
binnenruimte. De buitenruimte wordt een groot deel van de dag niet benut.

Project

Herinrichting plein BS de Fakkel

Bouwsom

€ 70.600,- incl. BTW

Start bouw
Oplevering

oktober 2006
november 2006

Adres

Nolenslaan 33a, 3515 VB Utrecht
www.bsdefakkel.nl, fak@bsdefakkel.nl
Leny Sluijs, leerkracht gr. 5
t. 030-2718101, lenysluijs@wanadoo.nl

Bestuur

Protestant Christelijk Onderwijs Utrecht
Henk Wijnholds
t. 06-53649330, henkwijnholds@hetnet.nl

Architect

Metname; vormgeving, organisatie en coördinatie
Mariken van Nimwegen
t. 030-2625573 metname@zonnet.nl

Leverancier

Acacia-Robinia Nederland BV
Udo Gorissen
06-18813890 udo@acacia-robinia.nl
Van Vliet, groenvoorziening en cultuurtechniek
Xander van Vliet
06-55161146 x.vanvliet@vanvlietharmelen.nl

Materiaal

Alle houten speelelementen zijn vervaardigd uit Robinia Pseudo-Acacia.
Robinia Europees Hardhout van SIK-Holz bieden de volgende voordelen:
* Duurzaam Hardhout (levensduur Robinia hout ca. 25-40 jaar);
* Gif- en splintervrij, door hoge hardheid en sterkte vrijwel vandalisme bestendig;
* Voorzien van TÜV - GS- certificaat, vlg. Europese 1176 en 1177 normen;
* Garantie op fabrieks- en constructiefouten 2 jaar, garantie op houtrot 10 jaar;
* Naturel of vrolijk gekleurd met milieuvriendelijke biologische beits;
* Na aanschaf geen of zeer lage onderhoudskosten;
* Milieuvriendelijk, verantwoord alternatief Convenant Tropisch Hout;
* Behoort o.a. tot de Duurzaam Bouwen (DuBo) materialen (VIBA, Den Bosch).
* FSC certificering
* Naar keuze: eigen montage of gemonteerd opgeleverd.

Veiligheid

SIK-Holz Speelelementen voldoen aan de veiligheidseisen conform het Besluit:
'Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen'. Bij elk element wordt een logboek verstrekt.

Uniek

SIK-Holz speelelementen worden per opdracht per stuk met de hand vervaardigd. De
natuurlijke structuur van aanwezige takken en stammen is bepalend hiervoor. Elk
product is dus anders en geheel uniek.

Dvd

Er is gedurende de aanleg van het nieuwe schoolplein en de opening gefilmd waarvan
een dvd is gemaakt door Inge Rutten en Hank Bosstraten.
ingerutten@planet.nl

Foto's

Oskar de Kiefte en Mariken van Nimwegen

Financiële verantwoording
Factuurbedrag
€ 38.000,€ 16.800,€ 8.200,€ 1.500,€ 1.900,€ 4.200,€ 70.600,Vervallen
Extra

Bedrijf
Acacia-Robinia Nederland BV
Acacia-Robinia Nederland BV/ Van Vliet groenvoorziening
Metname; vormgeving, organisatie en coördinatie
Boon & Teeuwen, waterpomp binnenaansluiting
Fort van de Verbeelding, workshop voor openingsact
Stelpost t.b.v. de wateroverlast

tafeltennistafel wegens bezwaar buurtbewoner
valdempende ondergrond tpv bandenberg
Inspectie en oplossing wateroverlast plein uit post onvoorzien
Workshop voor schoolpleinorkest als openingsact

Dekking
€ 70.600,€ 35.700,€ 11.900,€ 11.000,€ 8.750,€ 2.200,€
950,€
100,€ 0,-

Naam
Recht van Initiatief, gemeente Utrecht
Leefbaarheidsbudget, gemeente Utrecht
Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen, Utrecht
Bureau Protestant Christelijk Onderwijs Utrecht
Metname; vormgeving, organisatie en coördinatie
Parade georganiseerd door BS. de Fakkel
Kerstkaartenactie georganiseerd door de Fakkel

Foto's tijdens de bouw

Met vriendelijke groet,
Mariken van Nimwegen

