
Persoonlijke uitnodiging!

Betreft: Meet-up Groene Schoolpleinen

> woensdag 21 juni, 16.00 – 18.00 uur 
> locatie: basisschool De Bieshaar, Kraailandhof 3 te Hoogland 

Beste genodigde,

Het vergroenen van schoolpleinen staat momenteel -gelukkig- weer in de warme 
belangstelling van basisscholen, ouders, ontwikkelings-experts én overheden. Voor we 
verder gaan herhalen we graag nog 's een aantal voordelen van een groen plein. Een 
dergelijk plein a) daagt kinderen uit tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en 
eindeloos ontdekken, b) heeft een positieve invloed op de gezondheid van de kinderen, c) 
verbetert de schoolprestaties van kinderen, d) biedt alle kinderen een plek om te spelen, e) 
vermindert stress, pestgedrag en overgewicht en f) betrekt kinderen én leerkrachten bij hun 
leefomgeving. 

Niet voor niets berichtte het NOS-journaal recentelijk: 

'Steeds meer schoolpleinen worden groen. Tegels maken plaats voor planten, zand en water. 
Naar schatting ruim 400 van de 6800 Nederlandse basisscholen hebben inmiddels een groen 
schoolplein aangelegd.' [nos.nl: 'Lekker vies worden op het groene schoolplein', 31-3-2017]

En hoe fantastisch: in deze Journaal-uitzending werd een Amersfoorts plein getoond; daar 
kunnen we trots op zijn! Temeer De Kosmos (Hoogland) zeker niet de eerste school was die 
een groen plein aanlegde; wij denken dat die eer Het Anker (Soesterkwartier) toe komt!  

De aandacht en belangstelling voor natuurspeelplekken en groene schoolpleinen in 
Amersfoort volgt, constateren we, een golfbeweging: 

 Een beleidsnotitie van Gemeente Amersfoort over natuurspelen zette de eerste golf 
rond 2007 – 2008 in beweging; denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de 
natuurspeelplaats op Landgoed Schothorst. 

 Een tweede golf (2012 – 2013), waarin enkele scholen en kinderdagverblijven o.l.v. 
de Tuinmakelaars van CNME Landgoed Schothorst (Workshop 'Van Droom tot 
Realisatie') ideeën ontwikkelden voor het vergroenen van hun pleinen en 
buitenruimten.

 De derde golf ving aan in het schooljaar 2016-2017 -en duurt wat ons betreft nog een
paar jaar voort... 

Toen de aandacht voor 'spelen in het groen' enkele jaren geleden wat inzakte, besloten 
Coöperatie 033GROEN en Samenwerkstad in 2015 de handen ineen te slaan voor de 
ontwikkeling van de Werkplaats Groene Schoolpleinen. Resultaat: aan het begin van 
schooljaar 2016/2017 startte vijf schoolpleinen tegelijkertijd met een individueel én 



collectief ontwikkel- en ontwerpproces voor een groen plein. In dat proces werken we 
samen met Springzaad-ontwerpers (springzaad.nl).  
En met enige trots: de Werkplaats Groene Schoolpleinen begint inmiddels goed 'op stoom te
komen': in het afgelopen schooljaar boden we de deelnemende scholen een intensief traject
van inspiratie, begeleiding, verkennen van wensen, ontwerpen, werken aan draagvlak en 
netwerk, organiseren van financiering, enz. Enkele deelnemende scholen hebben hun eerste 
subsidie al binnen en de eerste werkdagen zijn georganiseerd...  

Niet geheel verrassend, maar binnen de Werkplaats Groene Schoolpleinen blijkt telkens 
weer, dat wil je uit de praat-modus geraken, dat wil je stappen zetten en resultaat boeken, 
samenwerking de sleutel is! Samenwerking tussen leerkrachten en ouders in de 
pleincommissies of -werkgroep, samenwerking tussen scholen onderling, samenwerking 
tussen Springzaad-ontwerpers en werkgroepen, samenwerking tussen de scholen en 
Gemeente Amersfoort, samenwerking tussen gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe, 
enz. 
Het bevorderen van samenwerking tussen al die mensen en organisaties is dan ook waar we 
veel energie in hebben gestoken; we denken dat we in het afgelopen schooljaar al mooie 
resultaten hebben geboekt. Maar... wat ons betreft zitten we nog maar aan het begin! 

Samenwerken begint met elkaar te ont-moeten en in de drukte van alledag stil te staan bij 
wat we hebben, stil te staan bij welke toekomstbeelden we delen, stil te staan bij wat we 
voor elkaar kunnen betekenen in een ongedwongen setting zónder agenda. Wij durven dat 
aan – doe je mee? 
In het besef dat ieders agenda's bomvol zit, en mensen reikhalzend uitkijken naar die lang 
gekoesterde zomervakantie, nodigen we jou -via deze persoonlijke uitnodiging- uit voor de 
Meet-up Groene Schoolpleinen op woensdag 21 juni 16.00 -18.00 uur op De Bieshaar. 

Volgens ons kunnen we veel (meer) met elkaar bereiken als we onze behoeften, dromen, 
ervaringen, expertise en netwerken bij elkaar brengen. Onder het genot van een hapje & 
drankje halen we naar boven waar we staan (en tegenaan lopen!) in de ontwikkeling van 
groene schoolpleinen in Amersfoort, dromen we verder en proberen we zaken concreet te 
maken. Misschien komen we zelfs tot afspraken, misschien ook niet... 

We hebben een informele setting voor ogen met ca. 15 deelnemers afkomstig uit het 
onderwijs (scholen mét en zonder ervaring) en van Gemeente Amersfoort (CNME Landgoed 
Schothorst, afd. Leefomgeving, afd. Onderwijs, afd. RO) en Waterschap Vallei en Veluwe. 

Fijn als je aanschuift – laat je ons weten als je er bij bent? 

Werkplaats Groene Schoolpleinen

Edgar van Groningen, Coöperatie 033GROEN (06 – 14 53 40 44)
& Fabian Brökelmann, Samenwerkstad (06 – 48 65 80 98)


