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De bestaande klimwand op het schoolplein blijft zijn 
prominente plaats houden. 
 

ONTWERP SCHOOLPLEIN SCHOLENGEMEENSCHAP GRAAF 
ENGELBRECHT, BREDA 
 
Scholengemeenschap Graaf Engelbrecht gaat de bebouwing uitbreiden. De 
aula wordt grootschalig aangepast en de aangrenzende voormalige 
basisschool wordt bij het gebouw getrokken. De fietsenstalling krijgt een 
andere locatie waardoor het schoolplein ruimte biedt voor andere activiteiten. 
Het schoolplein blijft de hoofdentree vormen naar het schoolgebouw. 
 
Visie op de inrichting van het schoolplein 
De bestaande en nieuwe bebouwing op het terrein is erg verschillend qua 
architectuur en materiaalgebruik. De nieuwe buitenruimte van de school zal 
deze verschillende gebouwen koppelen tot één geheel. Door een uitgesproken 
vormgeving en een duidelijk materiaalgebruik vormen de pleinen een bindend 
element. De eigenwijze en opvallende oranje strepen (de kleur van de school) 
op de pas nieuw gebouwde gymzaal worden over het plein doorgetrokken. 
Verder bestaat het plein uit 1x1 m grote basaltine tegels.  
Naast het reguliere onderwijs voor vmbo, havo en atheneum biedt de school 
extra aandacht voor sport en media. Dit is de reden dat op het schoolplein 
verschillende sportfaciliteiten zoals een pannaveld, volley/basketbal terrein en 
tafeltennistafels zijn voorgesteld. Dit sluit aan bij de spectaculaire klimwand die 
reeds aanwezig is op de buitenwand van de pas gebouwde gymzaal.  

Een verhoogde langgerekte boombak vormt een overgang tussen het drukke 
schoolplein en de leslokalen. De bomen in dit verhoogde element vormen een 
duidelijk tegenwicht tegenover de schaal van het schoolgebouw. Daarnaast 
bieden zij verkoeling van het gebouw in de zomerperiode door de schaduw 
van de kroon. In de winterperiode kan het zonlicht door de kroon vallen zodat 
optimaal gebruik gemaakt kan worden van de warmte van het zonlicht. 
De verhoogde zitrand biedt ruimte om te relaxen en elkaar te ontmoeten. Het 
gazon in deze verhoogde boombakken geeft mogelijkheden om op het gras te 
liggen. 
Verspreidt over het plein en de fietsenstalling zijn platanen voorgesteld; Een 
boomsoort die relatief snel groeit en eveneens een tegenwicht biedt aan de 
schaal van de schoolgebouwen. Beiden boomsoorten zorgen ervoor dat het 
kale schoolplein een groene en vriendelijke uitstraling krijgt. 

Fietsenstalling 
Omdat het komen en gaan van scholieren en het schoolpersoneel zich vooral 
en massaal voordoet in de fietsenstalling, is deze ruim en overzichtelijk 
opgezet. Vanuit één zijde is de fietsenstalling te benaderen. Via brede paden 

 
  
 
  
  

 



 
Voorlopig ontwerp schoolplein scholengemeenschap 
Graaf Engelbrecht, Breda. 
 

 
Doorsnede schoolplein met verlaagd sportveld. 
 

 
Vogelvluchtimpressie  voorlopig ontwerp 
schoolplein. 

kan men de verschillende onderdelen van de stalling bereiken. Voor de 
scooters is een apart vak aangeduid. Voor het schoolpersoneel is een aparte 
stalling aanwezig. 
Het gehele schoolplein en dus ook de fietsenstalling is door een beukenhaag 
omgeven. Hierdoor ontstaat er ruimtelijk duidelijkheid over de begrenzing van 
het schoolplein en wordt het groene karakter ervan versterkt. Bijkomend 
voordeel is dat de tegenover de schoolwonende mensen geen hinderlijk 
uitzicht hebben op de fietsenstalling. 

•  Opdrachtgever: Scholengemeenschap Graaf Engelbrecht, Breda  
•  Projectsoort: Ontwerp schoolplein  
•  Realisatie: 2014  
  



   
Erf bij boerderij in Twente. 
 

   
Ontwerp landelijke tuin. 
 
 
 
 

BLOG BOERDERIJTUINEN 
 
Sinds kort is er een blog opgezet die zich speciaal richt op boerderijtuinen, 
boerenerven, landelijke tuinen en landgoederen. Allerlei wetenswaardigheden 
en onze ervaringen met dit soort projecten wordt met geïnteresseerden 
gedeeld. Met de volgende link kunt u de blog bekijken en gebruiken. 
www.boerderijtuinen.blogspot.nl   
 
Wanneer u belangstelling voor deze informatie heeft kunt u zich via de blog 
aanmelden om hiervan op de hoogte te blijven. Uiteraard kunt u zich afmelden 
wanneer u maar wilt. Tevens is het mogelijk uw kennis met ons te delen via dit 
blog. Hierdoor zullen discussies over de beschreven onderdelen ontstaan.  
 

 



 
 

 
Situatie van de laan met Paardenkastanjes in 2013. 
 

BEPLANTINGSPLAN VINCENTIUS, UDENHOUT 
 
In opdracht van ASVZ wordt gewerkt aan het uitwerken van een 
beplantingsplan voor het terrein Vincentius te Udenhout. Op het terrein worden 
negen twee-onder-één-kapwoningen gebouwd en vier kwadrantwoningen. Het 
gaat om woningen voor begeleid wonen in groepsverband. Door deze 
bouwactiviteiten wordt het terrein aangepast, de ontsluiting verbeterd en de 
beplanting bijgewerkt. 
 
Monumentale laan van Paardenkastanjes 
Op het terrein komt een aantal waardevolle beplantingselementen voor 
waaronder eiken- en lindelanen en een zeer monumentale laan van 
Paardenkastanjes. Met name deze laatst genoemde laan verkeert in een zeer 
slechte staat. Wel is het zo dat de monumentale laan sterk het karakter van 
het terrein beïnvloedt.  
In de plannen voor de herinrichting uit 2010 is deze laan als belangrijk 
structurerend element opgenomen. Na een vitaliteitsonderzoek is gebleken dat 
de meeste bomen aan vervanging toe zijn. Besloten is daarom de gehele laan 
in één keer te vervangen. De reden hiervan is, om voor de toekomst, een 
gelijkvormige laan te realiseren.  
Vanwege de bloedingziekte, die in een groot aantal van de bestaande bomen 
aanwezig is, kan niet opnieuw voor Paardenkastanjes gekozen worden. 
Omdat de bodem zeer vochtig is en de bomen in het gazon worden geplant, is 
voorgesteld om een Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) als vervangende 
boom aan te wijzen. De Vleugelnoot is, net als de Paardenkastanje, een 
monumentale en relatief snel groeiende boom. 
 
Boomgaard 
De oorspronkelijke boomgaard die op het terrein aanwezig is, blijft behouden. 
Dat wil zeggen dat de slechte bomen worden vervangen door nieuwe 
fruitbomen. Vroeger had de boomgaard de functie van het leveren van fruit 
aan de bewoners van het terrein. Tegenwoordig heeft ze meer een 
sfeerbepalende functie. Bij het aanplanten van nieuwe fruitbomen is er voor 
gekozen om soorten te gebruiken die weinig fruit zullen dragen. Juist daarom 
zijn er geen kruisbestuivende rassen bij elkaar gezocht. Wel kan men genieten 
van de sfeer van de boomgaard, met bomen in de rij en bloesem in het 
voorjaar. Een beperkte vruchtdracht zorgt voor weinig overlast van het teveel 
aan fruit in de herfst. 
 
Overige beplantingen 
Het groen op het terrein bestaat voor een belangrijk deel uit gazons en 
kruidenrijke grasvelden. Verschillende bollenmengsels sluiten aan bij de sfeer 
van deze gazons en grasvelden. In deze ruimte staan groepen bomen, 
afgewisseld met solitaire bomen en grote meerstammige struiken. In stroken 
nabij de woongebouwen zijn plantvakken aangebracht met een verfijndere 
beplanting van sierheesters en vaste planten.  
De terrassen van de  twee-onder-één-kapwoningen sluiten naadloos aan bij de 
parkachtige omgeving van het terrein. De terrassen van de kwadrantwoningen 
zijn afgeschermd van de omgeving omdat dit vereist is voor de bewoners van 
deze woningen. 
 
Realisatie 
Het is de bedoeling dat de beplanting in het najaar van 2014 wordt 
aangebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma J. van 
Esch bv die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zowel de infrastructuur 
als de beplantingen op het terrein.  

•  Opdrachtgever: ASVZ 



 
Bomen die overblijven nadat de bomen zijn 
verwijderd met een kortere levensduur dan 3 jaar. 
 

 
Voorbeeld van een laan met Vleugelnoten 
(Pterocarya fraxinifolia). 

•  Projectsoort: Beplantingsplan instellingsterrein 
•  Realisatie: 2014  
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