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De schoolpleinen zi jnveel groter don we 
gewend ziin. Meestol zijn de scholen ook wot 
groter, moor don nog hebben de Berlijnse 
kinderen meer ruimte per kind om buiten te 
spelen. 

Op bijno elke notuurspeelplek is water te 
vinden; met pompen, kronen en woterlopen. 
Mooi oongelegd in cement en steen, moor 
ook lekker rommelig ols het water door het 
zond de helling ofstroomt. 

Morjon Deurloo (tekst en foto 's) 

Marianne von lier houdt trots een plontje in 
hoar hand. Het is de een no lootste dog. We 
wochten op de bus. 'Kent iedereen dit cl? ' 
'5pringzood' wordt er inkoor geroepen. 

Aile 24 deeln emers aan deze excur

ie vergaapten zich drie dagen lang 

aa n ta lloze groene speelplekken, 

parken, buur tt uinen en schooItu i

nen in Berlijn. Ook een bouwspeel

plaa ts en een ]oods kerkhof werden 

niet vergeten , Georg Coenen, peda

goog , en Ma nfred Diet zen, land

schapsarch itect, van 'Grun macht 

Schu le' help en va nuit de overheid 

scholen en kinderopvang met het 

inr ichten van hu n groene buiten 

ru imte. Zij waren on ze perfecte 

gidsen. 

In ruim twintig jaa r zijn zo'n 500 

scholen omgevormd tot groene 

oases in deze relaxte m iljoenen-
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stad. De ' handtekening' van de 

verschillende ontwe rpers is goed te 

zien. De meesten van ons waren erg 

gecha rmee rd van een wat lossere 

inricht ing, waar kinderen nog veel 

zelf kunnen invullen. Kenmerkend 

is de grote 1'01 van de kuns t, het 

gebru ik van losliggende rnateri alen, 

de grote rotsblokken, de enorme 

schoolpleinen en de pa rticipatie van 

kinderen, oude rs en leerkrachten. 

In dat laatste wordt veel t ijd gesto 

ken . Voorwaarde van 'Gru n mac ht 

Schule' is da n ook dat kinderen mee 

ontwerpen, dat er geleerd wordt van 

andere scholen en dat de inrich

ting gesch ikt is voor het opdoen 

van ervaringen. Hele teams gaan 

op excursie naar voorbeeldsc holen 

en kinderen zijn vaak weken bezig 

om ideeen te spuien en mo dellen 

te bouwen . Ook is er veel zor g voor 

het on derhoud. Vaak worden er 

wekelijks of maandelijks werkdagen 
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met ouders en kin dere n georga ni

seerd . Veel speelplekken worden in 

fasen aa ngelegd en dat mag best een 

paa r jaa r duren. 

Na een week vol met ind ru kken, 

sloten we af in een bijzonder park, 

waar de natuu r weer bezit heeft 

genomen van een oud spoorwege m 

placement. Als klap op de vuurpijl 

werd Georg erelid van Springzaad 

gemaakt. 

Ik ben er zeker van dat ook di t in

spirerende springzaad wor tel schiet 

en leidt tot pracht ige speelnat uur in 

ede rland en Belgie, 

Marjan Deurloo is ontwerper en aangesloten 
bij Wilde Weelde en Springzaad. 
Zie: www.juffleinlgroen.nl 

Voor meer informatie over 'Grun macht 
Schule zie: www.gruen-macht-schule.de 
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Enorme klimrotsen zie je veel, Deze steen 
is gebeeldhouwd samen met de kinderen. 
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Een plek om te zitten met een groep is be
longrijk. We zogen heel wot omfltheotertjes, 
vuurplekken en hutten. 

We kwomen veelleemhutten en leemovens 
tegen, we hoorden ook dot het leem snel stuk 
goot. Bovendien doe je de oven niet zo snel 
oon, volgens een von de leidsters, wont het 
duurt erg long voordot hij worm is. 

Op veeIplootsen kun je los moteriool vinden Volop muurtjes en ondere ofscheidingen.
 
om mee te spelen en te bouwen. Von grote De muurtjes von Monfred woren goed te
 
boomstommen tot kleine blokken, tokken, herkennen oon het gebruik en de vorm von
 
moor ook onder moteriool zools rubber, ton de moteriolen.
 
nen en outobonden.
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