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Basisschool De Masten in Maliskamp (Rosmalen) krijgt 
een nieuw gebouw waarin ook een kinderdagverblijf, 
een buitenschoolse opvang, een wijkcentrum en een 
kinderdagcentrum worden ondergebracht. Schoolbestuur 
Signum vroeg Buro Lubbers een plan te maken voor de 
buitenruimte waarin de wensen van al deze doelgroepen een 
eigen plek krijgen en waar tevens gezamenlijk gebruik van kan 
worden gemaakt. Architectenbureau Kuin & Kuin ontwierp het 
gebouw.

met behoud van bomen
Het nieuwe gebouw ligt in een oud dennenbosje op een 
stuifzandrug, die aanleiding gaf om een speelbos te realiseren. 
Het doel was om met behoud van de bomen een uitdagende 
speelplek voor de basisschoolkinderen te maken. Door de 
hekwerken rondom het schoolterrein laag en groen te houden 
of te vervangen door een snoeiwal blijft het terrein onderdeel 
uitmaken van zijn omgeving. De verhardingsoppervlaktes 
werden beperkt. 

Aan de voorzijde van het gebouw is een parkeerbos gesitueerd. 
De auto’s parkeren hier onder bestaande en nieuwe acacia’s 
en eiken. Liggende boomstammen voorkomen dat de 
tussenliggende grasbermen worden bereden. Een pad ontsluit 
de entreepleintjes bij de voor- en achteringang. Het entreeplein 
aan de voorzijde is toegankelijk voor busjes en wordt tevens 
gebruikt als voetbalveldje. Het plein aan de achterzijde 
kan gebruikt worden als arena. Op één hoek zijn drie brede 
treden aangebracht, waar kinderen op kunnen zitten. Het 
hoogteverschil wordt opgevangen door een grondwal die 
doorgetrokken is in het bos. Hierdoor ligt het rondgaand pad 
over een speels reliëf. De kinderen het dagcentrum hebben hun 
eigen buitenruimtes gekregen met aangepaste inrichting. Zo 
komt er in de patio een zintuigentuin met hoge plantenbakken 
voor kinderen in een rolstoel waarin planten en materialen 
geur, zicht, smaak, gehoor en tast prikkelen.

Speciale toestellen
Op het hele terrein zijn de speeltoestellen zo natuurlijk mogelijk 
ingepast. Hiervoor heeft Sybolt Meindertsma in samenwerking 
met Speelmij een speelhuis, touwenparcours, steltenbos en 
zandspeelgebied ontworpen, die inspelen op de bestaande 
situatie en gebruik maken van de bestaande bomen. De 
toestellen worden in duurzaam hout uitgevoerd. Daarnaast 
krijgt de school de beschikking over een aantal moestuintjes 
en een pluktuin met bessenstruiken en een tamme kastanje.
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