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VERGROENING VAN SPEELPLAATS SAMEN MET LEERLINGEN EN OUDERS  
1. Educatie over de wilg :  

haar biotoop, betekenis voor de natuur en de mens sinds 7500 jaar. 
2. Wat kun je vlechten met wilgentenen : creatief en ambachtelijk a.h.v. voorbeelden 
3. Uitleg : wat gaan we op de speelplaats bouwen met grote wilgenstaken van 2-3 mtr.  

 
VOORBEREIDING : 
Vooraf dient de grond 50 cm diep losgemaakt te zijn op de plaatsen waar de wilgenstaken in 
de grond moeten worden geplant. Als de grond niet goed is moeten de greppels gevuld 
worden met vruchtbare vocht vasthoudende aarde. 
 
EDUCATIE IN DE KLAS MET DE LEERLINGEN : 

  
Biotoop van de wilg en wat is de betekenis van de wilg voor natuur en mens a.h.v. tekening 

   
Vogelvoedermandje, pindakaaspothouder, winterkoning-nestje, nog veel meer te vlechten : 
zoals bloemen, fruitschalen, rammelaars, vlinders, kerstklokjes, puntmandjes, bloempotjes, 
paasmandjes en ambachtelijke manden, eendenkorven, kippenmanden etc. 

http://www.creajac.teepe.net/


HULP VAN DE LEERLINGEN BIJ DE BOUW VAN WILGENPRIEEL EN TUNNEL : 

   
Het uitladen van de wilgenstaken                       Wilgenstaken  poten in de aarde 10 cm uiteen 

   
Ring leggen en knopen, daarna vlechten om de wilgenstaken op de juiste afstand te krijgen 
 

   
Greppels graven om het water bij de wilgenstaken te gieten, in het begin goed water geven ! 
 



  
Poten van wilgenstaken voor een tunnel en met hulp van ouders en leerkrachten binden  

   
Goed water geven en daarna aanvullen met zand. Trots op hun werk dus op de foto……. 
 

 
De wilgenstaken zullen spoedig blaadjes en takjes vormen en zodoende zal het vlechtwerk 
dichter gaan groeien. 
Ook de staken zullen zelf dikker worden zoals de knotwilg een dikke boom is en daardoor zal 
het wilgen vlechtwerk zichzelf dichtgroeien. 
Elk voorjaar kunnen de bladloze takken gesnoeid worden door de leerlingen. 
Met deze wilgentenen kunnen de leerlingen creatief vlechten in  de school of thuis 
 
Samen met de leerkrachten stem ik het programma en tijden af alsmede de prijs  
 


