
 
 

PERSBERICHT 
 

 

 

Leerlingen GBS De Oogappel in Vrasene 

kunnen zich uitleven op vernieuwde groene 

speelplaats 
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Eerder pakten GBS Lindenlaanschool en GBS De Zeppelin al uit met een nieuwe ontharde en groene 

speelplaats. Vanaf nu kunnen ook de kinderen van de gemeentelijke basisschool in Vrasene zich tijdens de 

speeltijd uitleven op een natuurlijk aangelegde en meer avontuurlijke speelplaats. 

Schepen van Onderwijs Katrien Claus: “Enerzijds vinden kinderen het veel fijner en uitdagender om te 

spelen in een meer natuurlijke omgeving. Anderzijds is het vanuit ecologisch en duurzaamheidsoogpunt 

een goede zaak om meer oppervlak te vergroenen en te ontharden. Speelplaatsen in beton, asfalt of 

klinkers zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Stapsgewijs willen we elke gemeenteschool ‘vergroenen’. Dit 

jaar was De Oogappel aan de beurt.” 

Ook de directie en de leerkrachten van GBS De Oogappel zijn alvast heel opgetogen over de aanpassing. 

Directeur Sabine Windey: “De inrichting van een groene speelplaats komt tegemoet aan ‘meer groen’, een 

van de kernwaarden van onze schoolvisie. Een kernwaarde die we eerder niet ten volle konden uitdragen 

vermits onze school eigenlijk een ‘rijhuis’ is en we vooraan weinig opties hebben om te vergroenen. We zijn 

blij met de duidelijke keuze van het gemeentebestuur om de schoolomgevingen duurzaam aan te passen. 

Als school zijn we het onze kinderen en leerlingen verschuldigd om het goede voorbeeld te stellen en actie 

te ondernemen in het kader van de klimaatverandering.  

We dragen niet alleen op vlak van duurzaamheid ons steentje bij . Een groene speelplaats is veel 

aantrekkelijker voor iedereen op de school. Een groene omgeving geeft bovendien rust en verkoeling op 

warme dagen.  

We creëerden meerdere speel- en zitzones: een pluktuin met fruitbomen en struiken, plekjes voor 

buitenklassen, een sportterrein met basketbalring, rustige zones en ‘hangplekken’. Kortom, een 

buitenruimte vol leerkansen: leren ontdekken, leren samen spelen, leren zorg dragen voor elkaar en de 

omgeving waar we in leven. 

Voor zoveel mogelijk ecologische waarde werd gekozen voor uitsluitend inheemse beplanting: van 

beukenhutten die in gevlochten vorm een fijne speelplek vormen tot frambozenstruiken en verschillende 

notenbomen.” 
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