
Wil je kosteloos advies 
over eetbaar groen op het schoolplein?

Een schoolplein biedt kansen voor eetbaar 
groen. Vanuit het programma Jong Leren 
Eten willen we kinderen meer in aanraking 
laten komen met duurzame en bewuste 
keuzes rondom voedsel. 

Het planten van eetbaar groen op het plein 
is een laagdrempelige manier om kinderen 
in aanraking te laten komen met kruiden, 
vruchten en eetbare planten en bloemen.

Onze adviseur Eetbaar Groen op het 
schoolplein geeft graag een advies op maat.

Waar kun je aan denken? … smullen van 
frambozen, eetbare bloemen plukken 
en proeven of de geur van zelf geoogste 
muntthee. Eetbaar groen op het schoolplein 
is leuk, leerzaam en lekker.

Wat past bij jullie hangt af van de 
beschikbare ruimte, tijd en middelen, wat 
je er mee wilt bereiken én de mate van 
geduld om te wachten op de eerste oogst. 
We hebben kort vier inspirerende opties 
beschreven.

De adviseur geeft 

25 adviezen dit 

jaar, meld je snel 

aan want op=op.



Kruiden, groenten of eetbare 
bloemen in bakken op het 
schoolplein / bij entree
 
Vaste of eenjarige gewassen zoals:  
(thee)kruiden, kerstomaatjes, 
Oost-Indische kers, Goudsbloem, 
komkommerkruid.

Makkelijk en snel uit te voeren

Een voedselbosje, fruitbomen of 
ander eetbaar groen 

Meerjarige groenten, noten, fruit 
en kruiden. Planten als appels, 
krenteboompje, (wilde) kers, (mini) 
walnoot, bramen en bessen.

Afhankelijk van de grootte kost 
dit meer of minder tijd

Verticaal fruit of een lekkere  
smulhaag. Langs een hek, muur 
of andere structuur. 
 
Planten zoals: druif, kiwi(bes),  
frambozen, wilde citroen, druif, 
hop.

Makkelijk en snel uit te voeren

Moestuin 
 
Vaste- en eenjarige groenten, 
kleinfruit en kruiden. Planten als 
courgette, aardappel, boontjes, 
aardbeien, rabarber.

Afhankelijk van de grootte kost 
dit meer of minder tijd

Onze adviseur Eetbaar Groen op het 
schoolplein geeft graag een advies op 
maat

We denken graag mee en maken een plan op maat, eventueel aansluitend bij de plannen voor een groen schoolplein en 
passend bij de ambities en mogelijkheden van jullie droomplek!

Dit project is een samenwerking van: 

Optie 1

Optie 4

Optie 3

Taco IJzerman 
Moestuin Coach: www.landco.nl
06 131 026 98
t.IJzerman@natuurenmilieuoverijssel.nl

Groene schoolpleinen
Wil je meer groen op het plein? Daar helpt het programmateam 
Groene Schoolpleinen Overijssel je graag bij. 

Kijk op Groene schoolpleinen - Natuur Voor Elkaar voor informatie 
over o.a. het ondersteuningsaanbod en de provinciale subsidie.  

Optie 2

Extra financiën voor eetbaar groen? Klik hier!

http://www.landco.nl
mailto:IJzerman%40natuurenmilieuoverijssel.nl?subject=Eetbaar%20groen
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-schoolpleinen/regelingen%20groene%20schoolpleinen

