
De groene 
schoolomgeving

Een groene leefomgeving is in meerdere opzichten goed 

voor de ontwikkeling van kinderen. Steeds meer scholen 

en kinderopvangorganisatie vormen het grijze tegelplein 

dan ook om tot een groene buitenruimte. Actueel weten-

schappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving 

gezond is voor mensen. Een speelomgeving met klimbo-

men, zand, struiken met sluipdoor-gangetjes en goede 

verstopplekjes daagt kinderen uit om actieve spelletjes te 

doen. Ze bewegen meer, hebben een betere concentratie 

na de speelpauze en zijn aardiger voor elkaar. 

Tijdens het NME-arrangement kreeg het CNME subsidie voor groene initiatie-
ven in de stad. De tuinmakelaars begeleidden met de workshop ‘Van droom tot 
realisatie’ meerdere scholen in het proces om een groene schoolomgeving te ont-
wikkelen. Het NME-arrangement is ondertussen gestopt, maar veel scholen zitten 
nog midden in de planvorming of de transformatie van hun plein of hebben er 
vage ideeën over. Het vergroenen van het speelplein is niet iets wat je even in een 
vrij weekend doet. Voor een resultaat waar iedereen blij van wordt, is het belang-
rijk dat er goed nagedacht wordt over de stappen die genomen moeten worden. 
Het CNME kan ondersteuning bieden bij dit proces en kan een verbindende rol 
spelen met andere organisaties en ZZP-ers die hierin gespecialiseerd zijn.
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Waarvoor kunt u bij het 
CNME terecht?
Bij het realiseren van natuurlijke speel- en buitenruimten en/of moes-
tuinen voor kinderen kan CNME Landgoed Schothorst advies geven 
over:
• moestuinieren met kinderen
•  de aanleg, inrichting en het onderhoud van natuurlijke speel- en 

buitenruimten van scholen, kinderopvang,  
bewonersinitiatieven, enz. uit Amersfoort

•  het gebruik van natuurlijke speel- en buitenruimten: natuurbeleving 
met kinderen en/of natuureducatie; de groene buitenruimte als 
klaslokaal

•  Trainingen en workshop aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers 
en anderen die met kinderen werken.

Daarnaast kan het CNME doorverwijzen naar andere partijen in 
Amersfoort en landelijke organisaties, zoals Stichting Springzaad en de 
Vogelbescherming, of binnen gemeente Amersfoort.

Check de website www.amersfoort.nl/cnme - NME-arrangement - De 
Grenzeloze Tuin voor praktische informatie:
• Toolkit Snel aan de slag met een moestuin
• Toolkit Open Tuindag
• Toolkit Realiseren van een natuurlijke speel- en buitenruimte

Klimboom op het plein?
Voor omgevallen speelbomen, houtsnippers, grote riole-
ringsbuizen en andere materialen die mogelijk vrijkomen bij 
onderhoud van openbaar groen, openbare ruimte of wegen 
en dergelijke, kunt u contact opnemen met de wijkbeheer-
der. Wie de beheerder is, kunt u zien op: www.amersfoort.
nl/wijken. Komt u er niet uit, neem dan contact op met het 
CNME, dan verwijzen wij u door naar de juiste persoon.

Bijeenkomst groene  
schoolomgeving Op groene schoolpleinen 

wordt minder gepest
Heeft u plannen om een groene speelplek aan te leggen of 
zit u midden in het proces en heeft u behoefte aan advies? 
Het CNME peilt bij scholen en kinderopvangorganisaties of er 
behoefte is aan een vervolgbijeenkomst op de workshop ‘Van 
droom tot realisatie’. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u:
• ervaringen delen met andere collega’s 
• geslaagde voorbeelden zien
• inspiratie opdoen
• advies op maat krijgen bij de aanleg, gebruik en het onderhoud 

Wilt u dit niet missen, 
meldt u zich dan aan 
via:  
cnme@amersfoort.nl. 
We prikken dan in over-
leg een datum.

Een groene herinrichting van het plein en meer variatie in 
speelmogelijkheden zorgt ervoor dat kinderen aardiger voor 
elkaar zijn en minder ruzie met elkaar maken. Misschien ver-
moedde u dat al, maar nu is het voor het eerst wetenschap-
pelijk bewezen!

Steeds meer onderzoek onderbouwt de stelling dat een 
groene schoolomgeving goed is voor de ontwikkeling van 
kinderen. Een groen schoolplein heeft een positief effect op 
het bewegen, het concentratievermogen, de creativiteit en 
zoals het onderzoek onderstreept, het met elkaar omgaan 
op het plein. Alterra Wageningen UR publiceerde in novem-
ber 2013 het onderzoek naar de effecten van een groene 
schoolomgeving op 4 scholen in Rotterdam. Het onderzoek 
van Alterra is te vinden op: http://www.wageningenur.nl/nl/
show/Op-groene-schoolpleinen-wordt-minder-gepest.htm

http://www.amersfoort.nl/4/NME/NME-arrangement-De-grenzeloze-tuin.html


Eerste gezonde scholen in Amersfoort
De Michaëlschool en de Kingmaschool zijn de eerste Amersfoortse scholen die gaan werken aan het 
vignet Gezonde School. Op maandag 4 november ondertekenen de Amersfoortse wethouders Bert 
Lubbinge en Cees van Eijk hiervoor samen met Michael Rutgers, directeur van het Longfonds en 
Henk Kruisselbrink, directeur van GGD Midden Nederland een convenant. Deze langjarige samen-
werking is erop gericht dat uiteindelijk in 2016 25 Amersfoortse basisscholen het vignet hebben 
ontvangen.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal 
werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Om het vignet te krijgen moet een 
school voldoen aan een aantal criteria waaronder het behalen van een themacertificaat op een van 
de volgende thema’s: voeding, sport en bewegen, roken en alcohol, hygiëne/huid/gebit en gehoor, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu.

voordelen gezonde school
Gezonde scholen bieden voordelen voor de kinderen en leerkrachten. Een gezonde school biedt 
betere studieresultaten, en door aandacht te hebben voor een gezonde werkplek daalt het verzuim 
van het personeel. Leerlingen krijgen meer kennis over gezondheid en maken daardoor gezondere 
keuzes. Er ontstaat besef van de eigen verantwoordelijkheid en invloed op je gezondheid. 

In Amersfoort ondersteunen GGD Midden Nederland, Longfonds en gemeente Amersfoort scholen 
bij het behalen van het vignet Gezonde School. GGD en gemeente Amersfoort werken al samen bij 
het project B.Slim, dat zich richt op de bewustwording van een gezonde levensstijl bij jongeren door 
meer beweging en gezond eten. Andere scholen uit Amersfoort die ook een ‘gezonde school’ willen 
worden kunnen zich aanmelden via pm.veenhuizen@amersfoort.nl. 

Gezonde schoolpleinen
vooraankondiging: realiseer een gezond Schoolplein
Wilt u een beweegvriendelijk, rookvrij en groen schoolplein? Geschikt 
als ‘buitenlokaal’ en aantrekkelijk voor iedereen in de buurt? Dat kan! 
Vanaf maart tot juni 2014 kunt u een aanvraag indienen voor het realise-
ren van een Gezond Schoolplein. U maakt dan kans op een subsidie.

voor wie?
De ondersteuning is voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs. Om een aanvraag te kunnen indienen, 
moet u wel aan een aantal criteria voldoen. Lees meer over de aanvraag 
en deze criteria op:  
www.gezondeschool.nl. 

waarom een gezond Schoolplein?
Een Gezond Schoolplein:
• daagt leerlingen en studenten uit om meer te bewegen!
•  heeft een positieve invloed op de gezondheid door het buiten spelen 

en de aanwezigheid van groen
•  laat leerlingen meer groente en fruit eten als ze met de klas werken in 

een moestuin
•  draagt bij aan betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim
• is een speel- en ontmoetingsplek voor de hele buurt

vragen
Heeft u vragen? Mail naar gezondeschool@rivm.nl onder vermelding 
van “Gezonde Schoolpleinen”.
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Geslaagde voorbeelden  
in Amersfoort
Wilt u een groen schoolplein inrichten en heeft u behoefte 
aan voorbeeldmateriaal? Op de website van Springzaad staan 
vrijwel alle groene speelplekken van de regio Amersfoort, in 
beeld gebracht door Nelleke Moot. Er is genoeg beeldmateri-
aal van scholen, kinderdagverblijven en natuurspeelplaatsen 
om door geïnspireerd te raken! De website is te vinden op: 
http://www.springzaad.nl/speelnatuurkaart-amersfoort-en-
omgeving

2014: op naar een mooi schoolplein voor de  
aloysiusschool!
Een aantal betrokken schoolouders hebben het voortouw 
genomen om samen met de docenten, de directie en de 
buurt het schoolplein van de Aloysiusschool in het Ver-
meerkwartier een nieuw gezicht te geven. Onder de regie 
van Tom Bullens (landschapsarchitect, Vollmer & Partners), 
Jeanette Schreurs (landschapsarchitecte) en Rüdiger Meis-
sner (stedenbouwkundig architect, LabO) is er een plan ont-
staan dat volledig op de wensen van de docenten aansluit 
en vanaf januari 2014 stapsgewijs uitgevoerd gaat worden. 
De belangrijkste onderdelen van het plan zijn: een nieuwe 
zandbak met houten speeltoestellen, aanleg van een moes-
tuin en verticale kruidentuin, nieuwe speelaanleidingen voor 
meer beweging en een natuurspeelgebied met steltenpad 
en omgevallen klauterboom.

een moestuin voor de bieshaar
Op dit moment ondergaat het plein van OBS de Bieshaar 
een transformatie. Een groep van betrokken ouders, onder 
leiding van Tom Verbruggen (voorzitter van de tuincommis-
sie) en Wim Abbing (directeur), vormt het tegelplein om tot 
een groene speelplek. De tuincommissie werkt vanuit een 
planontwerp en een duidelijke planning. Een aanrader voor 
elke starter!

In april 2013 werd een wilgentenen hut gevlochten en 
beplanting aangelegd. Afgelopen november zijn van een 
deel van het plein van De Bieshaar de tegels eruit gehaald. 
Er zijn bakken gevormd die aankomende lente als moestuin 
in gebruik genomen worden. Het was een gezellige werkdag 
waarin leraren, ouders en kinderen meehielpen. 

Een Groene Schoolomgeving,  
enkele Amersfoortse voorbeelden…

Wethouder Cees van Eijk helpt mee met 
de aanleg van het groene schoolplein.

Met krijt worden de contouren van 
het planontwerp uitgezet.



Bij een natuurspeelplaats denken we in eerste instantie aan buitenspelen. Maar een natuurspeel-
plaats biedt meer mogelijkheden. Hoe kun je bijvoorbeeld van het vak rekenen een buitenles 
maken op een groen schoolplein? Een aantal voorbeelden: 

• Sorteren en verzamelingen maken met behulp van vruchten of afgevallen bladeren.
• Tellen hoeveel zaadjes zijn opgekomen in een zaaibed.
• Hoeveel procent van alle gezaaide zaadjes is opgekomen?
• Hoe lang is de schaduw van de heg of paal om 12 uur? En om 3 uur?
• Hoeveel regen is er gevallen? Hoeveel liter is dat?
• Hoeveel liter is er in de regenton bijgekomen?
• Wat is de oppervlakte van het grasveld? En van de ronde stapsteen?
• Wat is de diameter van de buis waar we doorheen kunnen klimmen?
• Hoeveel steentjes liggen er in het blote voetenpad? Hoe gaan we dat berekenen?
• Hoe zwaar is een kruiwagen(tje) vol zand? Hoe berekenen we dat?
•  Hoeveel appels krijgt de boer van de 50 appelbomen in zijn boomgaard, als ze allemaal net zoveel 

vrucht dragen als de appelboom bij ons op school?
• Hoeveel kistjes kan de boer vullen als er 25 in een kistje gaan?
• Hoeveel geld krijgt de boer, als één kistje €4,50 opbrengt?
 
Zoals u ziet, gaan bovengenoemde voorbeelden over lengte, oppervlakte, inhoud, tijd, verzamelin-
gen, vermenigvuldigen, delen, verhoudingen. Dit is nog maar een deel van de mogelijkheden! Zo 
kun je ook voor andere vakken nagaan waar zo’n schoolomgeving voor gebruikt kan worden.

rekenen in het buitenlokaal
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