Groenblauweschoolpleinen
Landschapsontwerpers Donny Thieme en Mariska Thieme-Schrever vormen
samen Bureau RIS. Onze bedrijfsvisie is gelijk aan onze persoonlijke visie;
wij streven naar een duurzame en gezonde wereld.
Wanneer wij RIS in enkele woorden moeten samenvatten, dan zijn wij betrokken,
duurzaam, creatief en kritisch.

RIS ontwerpt al 10 jaar uitdagende, groene schoolpleinen, tuinen voor kinderdagverblijven en natuurspeelplaatsen. Klimaatadaptatie, biodiversiteit en een
gezonde leefomgeving zijn voor ons de basis van waaruit wij leven en
ontwerpen.
Maar schoolpleinen kunnen wij niet alleen maken, dat doen
we samen, want juist dan kom je tot een passend en
duurzaam plan dat past bij jouw school en in die
specifieke context.
RIS werkt daarom nauw samen met de werkgroep en
adviseert om naast het lerarenteam en de leerlingen
ook de buurt te betrekken. Want alleen een ontwerp dat
gedragen wordt door de gebruikers én de buurt zal stevig
verankerd zijn en toekomstbestendig zijn.

Visie

Wij gaan graag samen met jullie op pad naar
jullie unieke, groenblauwe schoolplein!

- duurzaamheid
- klimaatadaptief
- natuurlijk spelen
- biodiversiteit
- educatie
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Het participatietraject begint met goed luisteren. Wij luisteren naar de
wensen en de dromen. Maar we luisteren ook naar de zorgen en
bestaande problemen.
Jong en oud, professioneel betrokken of aanwonend, iedereen heeft
andere belangen bij de (her)inrichting van het schoolplein. Het is aan
RIS om een ontwerp op maat te maken waarin iedereen zich gehoord
voelt en blij van wordt. Per school kijken we samen hoe we iedereen
aangehaakt krijgen, wat jullie zelf kunnen doen en wat wij kunnen
verzorgen.

Participatie
We starten samen met het afstemmen en
onderzoeken van de visie op buitenspelen.
Want er zijn veel ‘tinten groen’ en iedere
school heeft zo zijn eigen cultuur en kijk op
natuur, spel, ‘vies’ worden, onderhoud en
veiligheid.
Meer informatie nodig waarom natuurlijk
spelen en klimaatadaptatie zo belangrijk is?
RIS vertelt gepassioneerd over het
belang en de noodzaak en helpt het
ambitieniveau te bepalen dat bij jullie past.

- kennismaking
- maquettes maken*
- programma van eisen
- informatiemiddag*
- workshops*

Cursieve tekst met sterretje (*)
kunnen wij optioneel verzorgen

Ontwerp

- voorlopig ontwerp
- kostenraming
- definitief ontwerp
- beplantingsplan

Het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd aan de
werkgroep. Tijdens de presentatie nemen we je mee in
de analyses en de gemaakte keuzes.
RIS laat niets aan het toeval over, het ontwerp is zó
opgebouwd en doordacht dat ieder stukje van de
puzzel op de juiste plek valt. RIS zorgt dan ook dat niets
vergeten wordt. Want naast een super tof speel- en ontdekplein, moet het ook voldoen aan wet- en regelgeving,
ruimte bieden voor nooddiensten, containers, fietsen etc.
De aanlegkosten brengen we in beeld en vervolgens
zetten we in het definitieve ontwerp samen de puntjes op
de ‘i’ en maken we het beplantingsplan.

Aanleg
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- aanbesteding*
- gunningsadvies*
- uitvoeringsbegeleiding*
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Dankzij de subsidie van de Gemeente Dordrecht hebben
jullie in deze fase een compleet uitgewerkt ontwerp. Wanneer er
ook voldoende geld is voor de realisatie kan gestart worden met
de aanleg! Uiteraard kijken we of ouders en/of kinderen een steentje
kunnen bijdragen, maar RIS adviseert om minimaal 95% door een
ervaren hovenier te laten uitvoeren.
Met de werktekening, de referentiebeelden en het beplantingsplan
kan de school aanbesteden. Uiteraard kan RIS hierbij helpen, maar
dit valt buiten de verstrekte subsidie.
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Groenblauwe schoolpleinen
zijn kwetsbaarder dan de
saaie tegelpleinen die we
veelal gewend zijn.
Om de kwaliteit te borgen,
kiest RIS voor hoogwaardige materialen en aanleg
door hoveniers. Het ontwerp
wordt uitgewerkt naar een uitvoeringstekening, zodat alle
materialen, maten en kleuren
bekend zijn. De plantlijst
omvat alle soorten, aantallen
en maten beplanting.
Zo weet je exact wat je krijgt.

Uitwerking

- uitvoeringstekening
- uitwerking speelobjecten
- plantlijst

Onderhoud
- onderhoudsplan*
- implementatie in
schoolplan*

Het groenblauwe schoolplein is af!
Er wordt heerlijk gespeeld en misschien zelfs lesgegeven!?
Maar eigenlijk begint het échte werk nu pas...
Een groen schoolplein vergt aandacht en onderhoud en
kan pas goed tot wasdom komen wanneer het opgenomen
is in het schoolplan en er een onderhoudsplan is.
RIS stemt graag met jullie af, hoe het onderhoud het
		
best verzorgd kan worden.

Wij hopen dat jullie een beeld
hebben gekregen van de te
nemen stappen.
RIS helpt jullie graag verder op pad
naar het verwezenlijken van jullie
groenblauwe droomplein!
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