
Kennisdag Groene 
schoolpleinen 2013 

“Geen groenplan zonder 
Onderhoudsplan!” 



Welkom! 



• Onderhoud blijkt een drempel bij scholen om het schoolplein te vergroenen. 

 

• Er wordt in veel gevallen geen of te weinig rekening gehouden met onderhoud van een groen 
schoolplein wat tot teleurstellingen leidt. 

 

• Er is te weinig inzicht in de kosten die een groen schoolplein met zich meebrengt. 

 

Waarom deze presentatie over 
onderhoud en beheer van groene 

schoolpleinen? 



Wat komt er vandaag aan bod? 
Stappenplan ontwikkelen groen schoolplein: 

 

1. Ideeën en draagvlak – “Bezint eer ge begint!”. 

 

2. Planvorming en financiering – Van plan naar realisatie . 

 

3. Uitvoering – Aanleg volgens plan en ontwerp. 

 

4. Beheer en onderhoud het hele jaar rond. 

Het groene schoolplein 4 seizoenen groen! 

 

5. Gebruik en educatie – Doelen en tools voor het gebruik van het groene schoolplein. 

 

6. Continuïteit – Een succesvol groen schoolplein, ook op langere termijn. 

 

Einde presentatie met voldoende tijd voor vragen. 



1. Ideeën en draagvlak 
“Bezint eer ge begint!”. 

1. Ideeën en enthousiasme. 
 

2. Draagvlak creëren binnen maar ook buiten de school. 
 

3. Werkgroep(en) vormen samen met: 
  - Schoolbestuur 
  - Leerkrachten 
  - Ouders 
  - Leerlingen 
  - De buurt (sportverenigingen,   
  buurtorganisaties enzovoort) 



1. Inventarisatie wensen en eisen van alle partijen, wat willen we, waar moeten we ons aan houden, 
wat zijn de kosten per onderdeel wat betreft onderhoud en hoe vatten we dit samen in 1 plan? 

 

2. Doel groen schoolplein bepalen, wat willen we bereiken? 

 

3. Ontwerp, in feite de visuele samenvatting van alle gestelde doelen, wensen en eisen,  

rekening houdend met gebruik, onderhoud en beheer in de toekomst! 

 

 

 

2. Planvorming en financiering  
Van plan naar realisatie. 



4. Kostenplaatje, hoeveel budget is er beschikbaar, hoeveel hebben we nodig voor de 
aanleg en het onderhoud en waar gaan we eventuele extra financiële middelen ‘vandaan 

halen’? (Rekenvoorbeeld wilgenhut) 
 

Mogelijkheden: 
- Fonds 1818 - Groene schoolpleinen project; 

- Andere (lokale) fondsen; 
- Gemeente; 

- Crowdfunding bijvoorbeeld via crowdfundingsmodel van elemenTree; 
- Inzamelingsacties eventueel gekoppeld aan crowdfunding; 

- Waar mogelijk ondergrondse waterberging, dit is een nieuw innovatief project van 
stichting elemenTree. 



3. Uitvoering 
Aanleg volgens plan en ontwerp. 

“Een goed ontwerp is de basis van een succesvol groen schoolplein!” 



Tips voor in de aanlegfase 

• Zoek gespecialiseerde hoveniers- of groenbedrijven met een portfolio op het gebied van groene 
schoolpleinen of natuurspeelplaatsen. 

• Let op wettelijke regels op het gebied van veiligheid, keuringen en garanties. 

• Vraag meerdere offertes aan! 

 

 



4. Beheer en onderhoud het hele 
jaar rond. 

• Onderhoud, wat is dat eigenlijk? 

 

• Onderhoud van een groen schoolplein is intensiever dan een grijs plein, vraagt meer arbeid en is 
daardoor duurder. 

 

• Onderhoud kan ook in de vorm van educatie en natuurbeleving wat kostenbesparend kan werken. 
Kijk op www.onsgroeneschoolplein.nl voor een educatief onderhoudsprogramma voor alle 

groepen.  

 

• Gecombineerd onderhoud kan! Combineer zelfbeheer met onderhoud door een koepelorganisatie, 
ouders, kinderen, de buurt, gemeente en een externe partij voor onderhoud. 

 

• Geloof in de toegevoegde waarde van een groen schoolplein! 

 

 

Het groene schoolplein 4 seizoenen groen! 

http://www.onsgroeneschoolplein.nl/


 

 De beheer- en beleefkalender 
www.onsgroeneschoolplein.nl 

• Biedt inzicht in onderhoudswerkzaamheden gedurende het hele jaar; 
 

• Brengt mogelijkheden voor educatie en beleving in beeld; 
 

• Geeft allerlei tips over onderhoud en gebruik van het groene schoolplein; 
 

• Is bedoeld voor alle klassen van het basisonderwijs; 
 

• Na registreren gratis te gebruiken; 
 

http://www.onsgroeneschoolplein.nl/


 

 Voorbeeld beheer- en beleefkalender 



Voorbeeld beheer- en beleefkalender 



Voorbeeld onderhoudsplan 



5. Gebruik en educatie 
Doelen en tools voor het gebruik van het groene 

schoolplein. 



6. Continuïteit 
Een succesvol groen schoolplein, ook op langere 

termijn. 
 

In stand houden kan alleen als er een goed onderhoudsplan is! 

Zorg voor programmering voor- en met  
de school en de buurt bijvoorbeeld: 
- Plantjesdag; 
- (vaste) onderhoudsmomenten; 
- Buurtbarbecue; 
- Sport en spelmomenten; 
- Wedstrijden bv. ‘Wie kweekt de 

grootste pompoen?’ 



Einde presentatie 
 
Vragen? 
 
 
 
Stichting elemenTree 
Riviervismarkt 5 
2513 AM Den Haag 
070 322 61 15 
info@elementree.nl 
www.elementree.nl 
 
 
 
 
Deze presentatie werd u aangeboden door 
Stichting elemenTree, mede mogelijk 
gemaakt door Fonds 1818. 


