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Menukaart Groene Schoolpleinen Wierden 
Gemeente Wierden wil graag zoveel mogelijk scholen ondersteunen bij hun plannen om een groen 
schoolplein te realiseren. Scholen met plannen voor een groen schoolplein kunnen deze 
menukaart hierbij als hulp gebruiken! 

 

Wat is een groen schoolplein? 
Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en 

leeromgeving. Het is een gevarieerd landschap, 
met reliëfverschillen en losse natuurlijke 
materialen. Er zijn verschillende soorten groen 

aanwezig die kinderen uitnodigen om te spelen en 
te leren. Het gebruik van het groene schoolplein 
als klaslokaal is geïntegreerd in het lesprogramma. 
De complete lijst met kenmerken van een ideaal 
groen schoolplein, vanuit de provinciale visie van 
Natuur voor Elkaar, vind je bij Omschrijving groen 
schoolplein. Om voor subsidie in aanmerking te 
komen, moeten de plannen voor een nieuw plein 
voldoende aansluiten bij deze kenmerken.https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/140/wat-is-een-
kwalitatief-groen-schoolplein- 
 

Waarom een groen schoolplein? 
Een groen schoolplein biedt kinderen de mogelijkheid om in contact te komen met natuur, planten 

en dieren. Het biedt volop kansen voor ontdekken, leren en spelen. In contact zijn met natuur blijkt 
heel goed te zijn voor de ontwikkeling van kinderen, in een voor hun zo belangrijke levensfase. 
Zowel voor de cognitieve, motorische, sociale als psychische ontwikkeling van kinderen is het goed 

om geregeld in de natuur te kunnen zijn. Daarnaast kan een groen schoolplein ook een bijdrage 
leveren aan een fijner leefklimaat in de omgeving, met klimaatadaptatie en meer biodiversiteit. 
 

Groene schoolpleinen in Wierden 
In Wierden zijn een paar scholen al bezig met (nadenken over) een groen(er) schoolplein. En als het 
aan gemeente en provincie ligt, komen daar de komende jaren meer groene pleinen bij. Op de 
provinciale website over groene pleinen is een digitale kaart beschikbaar, met hierop de groene 
pleinen aangegeven. Op dit moment is de volgende school actief met de voorbereiding van een 
groen schoolplein: de Roerganger in Enter. 
 
INSPIRATIE 

Filmpjes 
Er wordt hard gewerkt aan het maken van enkele korte filmpjes bij inspirerende voorbeelden van 
een groen schoolplein in Overijssel, binnenkort te zien via de provinciale website.  
Ook op de provinciale website is al een inspirerend filmpje te zien over groene pleinen: 
https://youtu.be/6K8BH3UQkqE 
 
Groene schoolpleinen in de rest van Overijssel zijn hier te vinden: 
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen#inspiratie 
 
 
 
 

https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/90/omschrijving-van-een-groen-schoolplein
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/90/omschrijving-van-een-groen-schoolplein
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/140/wat-is-een-kwalitatief-groen-schoolplein-
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/140/wat-is-een-kwalitatief-groen-schoolplein-
https://youtu.be/6K8BH3UQkqE
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen#inspiratie
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Inspiratiemap Groene Schoolpleinen 
Deze fotomap met 23 fotocollages op A3-formaat, incl toelichting per collage, over groene 
schoolpleinen, is uitgebracht door St Springzaad. Te lenen voor bijvoorbeeld bijeenkomst met team 
of ouders. Via deventer@springzaad.nl is de fotomap te leen. 

 

Wat kan je doen om zelf een groen plein te realiseren? 
 
INFORMATIE 

Toolbox met handige informatie 
Via de website van de provincie Overijssel (o.a. Stappenplan, lijst met mogelijke 
procesondersteuners, hoveniers en ontwerpers; goede voorbeelden; inspiratie en veelgestelde 
vragen). 
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen 
 

Webinars over groene schoolpleinen in Overijssel 
Fysieke inspiratiebijeenkomsten bleken niet mogelijk de laatste maanden. Daarom zijn er in 2020 al 
twee webinars uitgebracht om scholen te informeren over groene schoolpleinen in Overijssel. In het 
eerste webinar delen we alle ins en outs over het aanleggen van een groen plein. Het gaat over het 
programma van provincie Overijssel, wijze van ondersteuning voor scholen en het aanvragen 
subsidie. In het tweede webinar gaan we meer de diepte in en komen onderwerpen als financiering, 
beheer, buiten les geven en eetbaar groen aan de orde. De webinars zijn via deze link terug te kijken: 
https://www.ivn.nl/provincie/overijssel/ja-ik-wil-de-webinars-groene-schoolpleinen-terugkijken 
 

Advies over je ontwerp voor groene schoolplein 
Een groen schoolplein start uiteraard ook met een goed ontwerp, door een ontwerper, bij voorkeur  
met ervaring met groene schoolpleinen. Op de website van de provincie staat een lijst met ervaren 
hoveniers en ontwerpers van groene schoolpleinen.  
Provinciale lijst met groene ondersteuners: https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/17/overzicht-
van-groene-ondersteuners 
 

 

Hoe kom je aan geld? 
Subsidie van de provincie Overijssel 

Deze bedraagt max. 10.000 euro 
(incl. voorwaarden voor 
cofinanciering en voldoen aan 
omschrijving van een groen plein 
o.a.). Meer info: Groene 
Schoolpleinen Overijssel 
Een handig document met meer 
mogelijkheden voor 
cofinanciering, fondsen etc. is te 
downloaden: 
Subsidies Groene Schoolpleinen 
Overijssel 
 
 
 

 

mailto:deventer@springzaad.nl
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen
https://www.ivn.nl/provincie/overijssel/ja-ik-wil-de-webinars-groene-schoolpleinen-terugkijken
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/17/overzicht-van-groene-ondersteuners
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/17/overzicht-van-groene-ondersteuners
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen#ondersteuningsaanbod-voor-scholen
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/4/groene-schoolpleinen#ondersteuningsaanbod-voor-scholen
https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/Subsidies%20en%20Fondsen%20Groene%20Schoolpleinen%20versie%202020.pdf
https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/Subsidies%20en%20Fondsen%20Groene%20Schoolpleinen%20versie%202020.pdf
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Geld voor plein-bomen 
Sinds 1 september 2020 kunnen scholen naast de provinciale subsidie ook nog financiering 
aanvragen voor bomen op het plein, per boom geldt een bijdrage van max 100 euro.  

• Scholen kunnen de bomenlijst vinden op de website van groene schoolpleinen: 
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/133/bomenbonus .  

• De minimale grootte van een boom: de aan te planten boom moet op het moment van 
aanplant een minimale stamomtrek, op 1 meter hoogte, van 8-10 cm hebben.  

• Aanvragen voor deze zgn Bomenbonus moeten tegelijk met de subsidie-aanvraag ingediend 
worden. 

• Bomen kunnen aangevraagd worden, in principe net zolang als de regeling loopt, tenzij 
provincie dat verandert. 

• Er kan niet met terugwerkende kracht geld voor de bomen aangevraagd worden. Als een 
school voor 1-9-20 subsidie heeft aangevraagd voor een groen plein, kunnen ze de 
bomenbonus niet meer aanvragen. Er is echter wel een nieuwe provinciale  
bomensubsidieregeling van start gegaan op 1 augustus 2021: hier is er meer over te lezen 
https://www.iedereeneenboom.nl/pagina/7/subsidieregeling-kleinschalige-boomaanplant . 
 

 

Hoe kan gemeente Wierden nog meer helpen? 
 
Gemeente Wierden heeft geen eigen subsidieregeling voor groene 
schoolpleinen, maar denkt graag mee met scholen waar de 
meekoppelkansen liggen, zoals bijvoorbeeld met klimaatadaptatie 
(regenwaterafkoppeling) of sport.   
Contactpersoon: Nico Rouwers (klimaatadaptatie) en Henk van Triest 
(groene schoolpleinen) en Michel van Sluijs (sport en bewegen) 
 
MATERIALEN 
Het is ook mogelijk om met materialen ondersteund te worden. Voor 
boomstammen, takken, wilgentenen, afvoer van zand of het lenen van 
gereedschappen e.d.: neem contact op met Henk van Triest.  

 
 

Welke ondersteuning biedt de provincie nog meer? 
Advies over eetbaar groen 
Hoe kan je eetbaar groen een plek geven op het schoolplein en in het onderwijs? Er zijn twee 
adviseurs Eetbaar Groen in Overijssel beschikbaar, die kunnen een advies op maat geven aan scholen 
die bezig gaan of zijn met vergroenen. De adviseurs zijn aangesteld vanuit het landelijke programma 
Jong Leren Eten. Op deze manier vindt er een mooie samenwerking plaats tussen de programma's 
Natuur voor Elkaar en Jong Leren Eten. Klik hier voor meer informatie!  
 
EDUCATIE 
Een groen schoolplein biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijsprogramma. Het groen op 
het plein is al heel interessant in de lessen natuur, groen, W&T en /of duurzaamheid. De 
buitenruimte geeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld reken- en taallessen af en toen naar buiten 
te verplaatsen. Hieronder staan een aantal educatieve mogelijkheden: 
 

Klimaatgame 
Educatief programma om in de klas het onderwerp klimaatverandering te koppelen aan een groen 
schoolplein. Ontwerp je eigen groene klimaatschoolplein, serious game voor groep 6-8. Inclusief 

https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/133/bomenbonus
https://www.iedereeneenboom.nl/pagina/7/subsidieregeling-kleinschalige-boomaanplant
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/14/gratis-advies-over-eetbaar-groen
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lessuggesties om onderwerp in de klas te behandelen! “Ontwerp je klimaatschoolplein” is een 
serious game waarmee kinderen hun eigen 3D Klimaat Schoolplein kunnen ontwerpen.  
Klimaatschoolpleinen zijn schoolpleinen waar je kunt rennen, klauteren, kliederen, verstoppen en 
chillen. Er is veel meer natuur dan op een gewoon schoolplein en dat is maar goed ook! Het klimaat 
verandert namelijk.  
Door in te zoomen op de juiste locatie, kan de leerkracht de vorm van het schoolgebouw en het plein 
overtrekken. Ook kunnen bestaande bomen naar het plein gesleept worden. Door het beantwoorden 
van vragen wordt de klimaatambitie bepaald. De leerling ontvangt een link (in de webbrowser) 
waarmee zijn of haar schoolomgeving met bijbehorende klimaatopgave wordt geopend, zodat deze 
kan worden ingericht. 
De game sluit naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en hun vermogen om ideeën 
kenbaar te maken op een leuke en interactieve manier. Bijkomend voordeel is dat ze bewust worden 
van hoe ze om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Zie: website Tauw 
 

Training educatief gebruik van je groene plein 
De training “Educatief gebruik van het groene schoolplein” is bedoeld voor teams van scholen waar 
al een groen plein gerealiseerd is of in aanbouw is (dan wel het ontwerp definitief is vastgesteld en 
de geplande startdatum van  aanleg bekend is). Met deze training krijgt het team voldoende 
informatie en inspiratie om het eigen groene schoolplein daadwerkelijk in te kunnen zetten als 
educatieve ruimte. Op de webpagina vind je uitgebreide informatie over de training. Voor de eerste 
25 scholen die zich aanmelden wordt de training gratis aangeboden vanuit het Prins Bernhard 
Cultuurfonds! zie website Groene Schoolpleinen Overijssel 
 

Zaadjes voor moestuin 
Via een sponsor kunnen alle scholen gratis zaad aanvragen voor een moestuin, een pakketje per 
school. Het gaat om tien verschillende soorten zaad. Plus korte toelichting over gebruik ervan. 
Levering ergens eind febr/begin maart. Aanvraagperiode tot 31 januari 2022. 
 

 

Tenslotte: 

• Meld je aan voor de facebookgroep rondom de groene schoolpleinen in Overijssel! Een 
platform waar zowel leerkrachten als ouders tips en ervaringen uitwisselen. En de laatste 
nieuwtjes vanuit het programmateam zijn hier ook terug te vinden. 
https://www.facebook.com/groups/289004565349936 

• Pleinnieuws: de digitale nieuwsbrief over groene schoolpleinen in Overijssel. Interesse om 
deze voortaan ook te ontvangen? Meld je aan via groeneschoolpleinen@ivn.nl . 

 

 
 

https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/klimaat-actieve-stad/ontwerp-je-klimaatschoolplein/
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-schoolpleinen/training%20educatief%20gebruik
https://www.facebook.com/groups/289004565349936
mailto:groeneschoolpleinen@ivn.nl

