Geeft u binnen 1 schoolgeneratie elk kind in Gelderland toegang tot een groene speel- en leerplek?
Oproep namens onderwijs, maatschappelijke organisaties, GGD's, onderzoek en bedrijven.
Geachte Statenlid,
Dankzij brede steun vanuit Provinciale Staten voor de subsidieregeling groene schoolpleinen kunnen
69.712 leerlingen uit Gelderland nu leren en spelen op een groener schoolplein! Dat aantal loopt nog
verder op de komende maanden tot circa 1/3 van alle basisscholen. De zeer succesvolle regeling
loopt eind 2021 formeel af, maar we roepen u op om de regeling voort te zetten en hiertoe te besluiten
op 10 november bij de behandeling van de begroting voor 2022.
Namens onderstaande organisaties delen we graag onze droom met u: “Binnen één schoolgeneratie
heeft elk kind toegang tot een groene speel- en leerplek.“ Dat is haalbaar mits de subsidieregeling
wordt voortgezet komende jaren. Waarom dat voor kinderen en scholen belangrijk is, leest u in de
whitepaper van IVN Natuureducatie en Jantje Beton die is samengesteld door Jolanda Maas en
Nicole van den Bogerd, onderzoekers bij de sectie klinische psychologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam.
Samengevat:
1. Een groen schoolplein ondersteunt de gezonde ontwikkeling van kinderen op fysiek, sociaal,
emotioneel, cognitief en moreel gebied.
2. Een groen schoolplein draagt bij aan kennis over en band met natuur.
3. Een groen schoolplein draagt bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.
Groene schoolpleinen zijn niet alleen goed voor kinderen en het onderwijs. Ze dragen rechtstreeks bij
aan provinciale ambities zoals:
•

•

•

•

•

Klimaatadaptatie: De regeling groene schoolpleinen betrekt bewoners, overheden en
instellingen bij een doeltreffende aanpak voor klimaatadaptie. 63% van de schoolpleinen is na
oplevering voor meer dan 50% onverhard (geen stenen of kunstgras) en 12% van de scholen
gaat voor zelfs voor meer dan 75% onverhard.
Uitvoeringsagenda Biodiversiteit & Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos: Een grotere
biodiversiteit en meer bomen in stad en dorp. Basisscholen staan in woonwijken. Het is af en
toe zoeken naar geschikte plekken in de stedelijke omgeving voor bomen en het versterken
van biodiversiteit. Schoolpleinen bieden die mogelijkheid. Als doel wordt in de
uitvoeringsagenda beschreven: "In 2025 hebben alle basisscholen in Gelderland een groen
schoolplein." Zonder subsidieregeling zal het tempo van vergroening van schoolpleinen veel
lager worden en is de termijn van 2025 moeilijk haalbaar. Organisaties zoals Stichting
Springzaad, Natuur- en Milieu Educatie Centra en Jong Leren Eten Gelderland, die scholen
lokaal adviseren, bevestigen hoe belangrijk de provinciale subsidie in het vooruitzicht is voor
scholen om te starten met het maken van gedegen plannen en het vinden van de benodigde
cofinanciering (ca €5.700-€32.500 per school).
Gelderland Sport: Actielijn 3 Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving. Kinderen gaan
op groene schoolpleinen meer matig tot intensief bewegen, ontwikkelen een betere grove en
fijne motoriek t.o.v. een grijs schoolplein, een gezonder eetpatroon met meer fruit en voedsel
door schooltuinieren en aanwijzingen voor een sterker immuunsysteem. In een effectieve
gezondheidspreventie aanpak kunnen de schoolpleinen niet ontbreken.
De regeling groene schoolpleinen maakt vanuit het Programma Natuur & Landschap slimme
verbindingen met andere thema's en is daarmee een voorbeeld voor het meer integraal
werken bij de provincie.
Groene schoolpleinen dragen bij aan gemeentelijke beleidsvelden zoals gezondheid (lokale
preventieakkoorden), onderwijs, biodiversiteitsplannen en leefbaarheid. Door de provinciale
regeling zijn er in 10 gemeenten en 2 waterschappen aansluitende stimuleringsregelingen
voor groene, gezonde schoolpleinen gestart. Door samenwerking en kennisdeling met
gemeenten kan de impact verder vergroot worden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met Linda
IJmker, projectleider IVN Natuureducatie l.ijmker@ivn.nl, tel 06-30270281

Met vriendelijke groet,
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Aeres MBO Barneveld, Gertwim de Haas, Locatiedirecteur. Aeres (V)MBO Ede, Patrick van
der Pijl, Directeur, Aeres (V)MBO Nijkerk, Annette Vermaas, Directeur, Aeres (V)MBO Velp,
Mayke Rensen, Directeur. De Aeres Scholen staan voor het vergroenen van de leefomgeving
en vinden het dan ook zeer belangrijk dat kinderen in een groene omgeving opgroeien.
Delta Scholengroep, Drs. P.A. (Peter) Dooijeweerd, Voorzitter College van Bestuur. Delta
Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten Arnhem, Rheden,
Renkum, Oost-Gelre en Berkelland.
Dolmans Landscaping Group, Fabiola Schaap, Coach/coördinator Groene Schoolpleinen
Donkergroep bv, Hester Walda, Adviseur spelen.
Dr. Jolanda Maas, Vrije Universiteit Amsterdam, sectie Klinische Psychologie, Universitair
Hoofddocent. Jolanda Maas doet al sinds 2011 onderzoek naar het effect van groene
schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen.
Duurzame Pabo, Jelle de Jong, bestuurslid. Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en
basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale
betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven
invulling aan het concept duurzame ontwikkeling.
Essentius, André Wiesman, stafmedewerker Huisvesting en Innovatie. Onze stichting met in
totaal 9 scholen heeft bij 6 van onze vestigingen een prachtig vergroend plein gerealiseerd
m.b.v. de Provincie. Zonder deze middelen was dat niet gelukt. Naast de mogelijkheid tot
buitenlessen, zijn de scholen zo enthousiast dat wij vanuit eigen middelen een specialist
Natuuronderwijs hebben aangesteld die het natuuronderwijs bij onze stichting vorm gaat
geven. Wij vinden dat deze impuls wezenlijk heeft bijgedragen tot een ander bewustzijn op
spelen en geweldige kansen biedt om het bewustzijn van kinderen en teams op de natuur een
boost te geven.
Flores Onderwijs, Sylvia Veltmaat, Voorzitter College van Bestuur, Flores Onderwijs zet zich
in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en omstreken gelijke kansen te bieden. Dat
doen we vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. We werken daarbij zoveel
mogelijk samen, op en vanuit onze 33 scholen. Met elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers,
onderwijs- en maatschappelijke partners. Samen creëren we een omgeving waarin leren en
ontwikkelen voorop staan: in het klaslokaal en daarbuiten.
GGD Gelderland-Zuid, Dr. ir. M.N. Pieters, Directeur Publieke Gezondheid.
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Jacqueline Baardman, Directeur.
idverde Nederland, Simon Bos, Commercieel Directeur. idverder werkt dagelijks met een
gespecialiseerd team van adviseurs, ontwerpers en projectleiders samen met leerkrachten,
kinderen en ouders aan een groene inrichting van het schoolplein en helpt bij het aanvragen
van subsidies, stimuleert zelfwerkzaamheid en zorgt ervoor dat een schoolplein na
ingebruikname onderdeel uit gaat maken van (buiten)lessen.
IVN Natuureducatie, Joline de Weerdt, Regio Directeur Oost. IVN Gelderland werkt dagelijks
aan een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Sinds 2018
werkt IVN samen met de provincie Gelderland om groene schoolpleinen te stimuleren. We
zetten ons in voor de fysieke vergroening van het schoolplein en het gebruik daarvan voor
natuur- en buitenles.
Jantje Beton, Dave Ensberg-Kleijkers, Directeur-bestuurder. Jantje Beton is hét goede doel
dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender
speelruimte en meer speelkansen. Met het programma Spelend Leren richten we ons
specifiek op het stimuleren van spel tijdens schooltijd en in de schoolomgeving. Een groen en
uitdagend schoolplein dat ook tijdens de les gebruikt wordt, is hierin een belangrijk onderdeel.
JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG.
JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen
maken we de omgeving van kinderen en jongeren gezonder.
Jong Leren Eten Gelderland, makelaars Wieke Bonthuis & Myriam van Tol. Het programma
Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS en richt zich op een
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gezondere voedselomgeving/schoolomgeving voor alle Gelderse basis- en voortgezet
onderwijssscholen.
Klimaatverbond Nederland, Petra Lettink, Directeur.
Koninklijke Ginkel Groep, Wim van Ginkel, Directeur. Als hoveniersbedrijf zetten wij ons in om
met onze groene producten en diensten onze leefomgeving te verbeteren. Wij zijn er van
overtuigd dat we hiermee bijdragen aan het terugdringen van allerlei maatschappelijke
uitdagingen. Juist het vergroenen van schoolpleinen/speeltuinen is hierbij essentieel.
Natuur en Milieu Gelderland, Petra Souwerbren, Directeur.
Netwerk van Gelderse NME-centra, Monique Verstraten, Directeur Natuurcentrum Arnhem,
Voorzitter Netwerk namens 15 lokale Natuur- en Milieu Educatie Centra in Gelderland.
NL Greenlabel, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, founders. Met het NL Terreinlabel
addendum ‘Spelen en Leren’ kan een aantoonbaar groen/blauw schoolplein worden
gerealiseerd. Deze tool wordt nu als pilot ingezet bij diverse Gelderse scholen. Daarnaast
kunnen diverse Gelderse partijen binnen NL Greenlabel de scholen helpen met het realiseren
van een groen schoolplein die ook nog eens een duurzaam karakter kennen.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Arjan Vriend, Directeur-bestuurder.
Stichting Springzaad, Heilien Tonckens, Voorzitter, mede namens de Gelderse regioconsulenten en partners. Springzaad zet zich in voor meer speelnatuur voor kinderen.
Springzaad is een landelijk en regionaal kennisnetwerk, gespecialiseerd in de ontwikkeling,
uitvoering, beheer en gebruik van speelnatuur met hoge kwaliteit.
Stichting Steenbreek, Roel van Dijk, Directeur. De missie van Steenbreek is om de trend van
de verstening te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte, en onze leefomgeving in
Nederland duurzaam te vergroenen.
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Henk Bril, Directeur Veiligheidsregio /
Directeur Publieke Gezondheid.
Vogelbescherming Nederland, Stefan Vreugdenhil, Teamhoofd Stad.

