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Donderdag 31 januari

Deze namiddag werd de nieuwe speelplaats van de gemeentelijke Nederlandstalige basisschool 

Dertien ingehuldigd. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de Anderlechtse schepen voor 

Nederlandstalig  Onderwijs,  de  Anderlechtse  schepen  voor  Stadsrenovatie,  de  Anderlechtse 

schepen  voor  Gemeentegebouwen  en  de  Collegevoorzitter  van  de  VGC,  bevoegd  voor 

Onderwijs.  Dit  initiatief  geniet overigens de steun van de Anderlechtse burgemeester en het 

voltallige schepencollege. 

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Dertien in de Wayezstraat 56 droomden al langer 

van een vernieuwde, groene speelomgeving en zij werden op hun wenken bediend. De speelplaats 

werd vernieuwd volgens de principes van een groene speelplaats. Dit betekent niet alleen meer 

groen, maar ook een zandbak, boomstammen die gebruikt worden als evenwichtsparcours of als 

zitbank en een leescaravan. Dit is een mooie, rustige plaats waar kinderen kunnen lezen of zich 

afzonderen tijdens drukke momenten. De school werd geholpen door  grafittikunstenaar Bisser, 

die voor een cool design zorgde.

Omdat sommige kinderen zich willen uitleven, terwijl anderen liever de rust opzoeken, werden er 

verschillende vormen van spelen voorzien, die ook vaak leeftijdsgebonden zijn. Door verschillende 

huisjes te plaatsen in een zandbak die omringd wordt door groen, ontstonden er verschillende 

zones voor verschillende activiteiten.

De schepen van Nederlandstalig Onderwijs wou het volgende kwijt: "Door de vernieuwing is de  

speelplaats ook een leeromgeving geworden. Kinderen worden er anders gestimuleerd om te leren  
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dan in een klaslokaal en leren er meer bij over zichzelf en de wereld rondom hen. Verder vind ik het  

belangrijk dat de kinderen zich er thuis voelen en zichzelf kunnen ontplooien."

De totale kostprijs voor de vernieuwing van de speelplaats bedraagt  100.000 euro, waarvan de 

VGC het  grootste  deel  voor  zijn  rekening  nam.  De  vernieuwing werd overigens  begeleid  door 

Onderwijscentrum Brussel en werd mogelijk gemaakt met de steun van  de Collegevoorzitter van 

de VGC, bevoegd voor Onderwijs.
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