Schetsontwerp St. Joris
Het plein van basisschool st. joris is prachtig gelegen
met uitzicht op de Eem met op het plein een monumentale
plataan van 180 jaar oud.
onder de boomkroon van deze oude reus (en 1,5 meter
daarbuiten) mag er niets gebeuren wat de wortels aan
kan tasten. Hier wordt alleen op de oude bestrating gebouwd en een deel van de tegels verwijderd en vervangen door houtsnippers. De bouwwerken die hier komen
zijn niet in de grond verankerd maar los erop gebouwd.
Buiten de boomkroon komen hoogteverschillen om het
plein avontuurlijker te maken en komen elementen die
wel in de grond verankerd zijn.
verder worden er plekken gemaakt waar je kan genieten van uitzicht op de Eem en de koppelpoort.

zandspeelplek kleuters
met randen van boomstammen en fietsroute-tunnel erlangs (deels
bevestigd aan muur)

ingang kleuterplein

voetbalveld op bestaande tegels met
rand van boomstammen
waaraan staanders
bevestigd zijn met kastanjehek

Zonering

taaie struiken die tegen schaduw en droogte kunnen; bijvoorbeeld olijfwilg
kleuterplein met oude bestrating als ondergrond

ingang kleuters

kastanjehek als ballenvanger aan muur
bevestigd

kleuters

actief

plek voor deel
fietsen kleuters

bovengronds speeleiland met
randen van boomstammen, klauterstammen en houtsnippers als
ondergrond

boomhut rond de boom met plateaus op verschillende hoogtes,
bovengronds gebouwd met omgekeerde robinia 'vorken'
Onderdelen van de bestaande
toestellen worden hergebruikt

educatie

bouwen

modderkeukentje

speelveld onder de
boom met houtsnippers
als ondergrond

afscheiding kleuterplein
met liggende booomstam
waar pergola aan bevestigd is (bovengronds)

ingang school

groene heuvel met
rand van stoeptegels en stammen
met rioolbuistunnel
erdoorheen

Verkeer

zandspeelplek tussen 2 heuvels, entree via pergola,
tunnel of over de
heuvels

groene heuvel met speelse
opsluitingen van stammen
en hergebruik rand zandbak

duikelrek

groenvak met haag,
kleine (fruit?) bomen en
wilde wingerd langs de
muur

waterpomp op heuvel met
waterloop naar zandspeelplek en wadi

wadi met hergebruik gekleurde betonnen poeren
als stapstenen

klim-klauterroute die in de
wadi begint en later houtsnippers als ondergrond
heeft

hoofdingang, auto's stoppen alleen aan deze kant

fietsenstalling met groene
overkapping. Deze ligt iets verdiept vanaf de stoep. Er kunnen
fietsenrekken met een hoek van
45 graden gebruikt worden zodat
meer ruimte overblijft voor het
manouvreren. Vanuit de klassen
zicht op bloeiend dak.

groene heuvel van hergebruikte tegels met buitenklas met zicht op de eem en
de koppelpoort

extra buitenlesplek
met zicht op koppelpoort en ponton op
het water
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