
Bijeenkomst NDE
Groene schoolpleinen, klimaatverandering en meer



Programma

 Voorzitter: Jurian Bajema

 1. Welkom en introductie 16:00 Jurian Bajema

 2. Klimaat(adaptatie) 16:05 Martijn Schuit

 3. Wat is een groen, klimaatbestendig schoolplein? 16:15 Adisa Haurdic

 4. Voorbeeld van het groene schoolplein 16:25 Marike Venema

 De Brederoschool

 5. Hoe helpt de gemeente? 16:35            Martijn Schuit

 Welke mogelijkheden zijn er al? Doorkijkje naar de toekomst

 6. Help de gemeente op gang                           16:40           Adisa Haurdic

 Vragenlijst 

 7. Vragen en afsluiting 16:45 Jurian Bajema



• Hitte(stress)

• Hitte golven

• Hitte eilanden

• Wateroverlast

• Felle korte buien met veel 

water

• Droogte

• Lange periode met weinig 

regen

• Waterveiligheid

• Dijken, zee, kanalen, rivieren

• Zeespiegelstijging

• Afvoeren van water

• Extreme weerssituaties

• Hagel

• Onweer

• Windhozen

Klimaatverandering



Effecten van klimaatverandering

Droogte

Hitte Wateroverlast

Overstromingen

• Gezondheid: 

kwetsbare groepen

• Recreatie: 

sportvelden, 

verblijfskwaliteit 

• Ruimte: leefbaarheid

• Infra/veiligheid: 

bruggen, 

(drink)waterkwaliteit

• Natuur: 

veranderende 

soorten

• Ruimte: schade aan 

gebouwen

• Gezondheid: risico’s 

vitale functies 

ziekenhuis

• Infra: risico levering 

gas, water, stroom

• Ruimte: 

bereikbaarheid

• Veiligheid: hinder 

hulpdiensten

• Landbouw: verloren 

oogsten

• Infra: drinkwater

• Landbouw: oogsten

• Natuur: schade 

natuurgebieden

• Veiligheid: branden, 

dijken

• Veiligheid: 

communicatie, 

verticale en 

horizontale 

evacuatie

• Infra: uitval 

nutsinfra

• Ruimte: risicovolle 

stoffen

• Gezondheid: 

kwetsbare groepen



Wateroverlast



Hitte

De gevoelstemperatuur:

- buitentemperatuur plus:

- Stralingswarmte (door verharding)

- Schaduw (bomen en gebouwen)

- Wind

-….



Hitte

Mogelijke risico 

locaties



Prioriteren en risico’s

Relatie hitte en gezondheid, jonge kinderen en ouderen zijn een belangrijk 

aandachtspunt! 

Urgent en/of zeer onwenselijk



Basisscholen

• Modelmatige studie naar scholen.

• Directe gevoelstemperatuur hoger dan 35 graden Celsius

• Ongeveer een 40 tal scholen in de gemeente Groningen liggen rond of 

boven deze waarde

• Let op: Dit is modelstudie. De werkelijke situatie kan afwijken.





Gemeentelijke strategie

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen:

- Samenwerken

- Faciliteren en stimuleren

Groen beleid, Groenplan Vitamine G

- Groene schoolplein als project

Begroting in de gemeenteraad: Stel geld beschikbaar voor groene schoolpleinen!



Een groen en klimaatbestendig schoolplein 

draagt bij aan:

• Vergroenen van de leefomgeving

• Vergroten biodiversiteit

• Cognitieve vaardigheden

– Leeromgeving

• Motorische vaardigheden

– Spel en beweging

• Sociale vaardigheden

– Ontmoeting en interactie



Wat is een groen, klimaatbestendig 

schoolplein?

Wat is nu nodig?



Schaduw Biodiversiteit

Waterberging Buitenlokaal



Spel en beweging

Maar ook:

Toegankelijkheid



Brederoschool – Marike Venema





















De gemeente kan je al helpen!







Subsidie groene daken

https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen

https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen


Nieuwe aanpak groene schoolpleinen

• Kijken naar meer mogelijkheden voor financiële ondersteuning

• Koppelen van groen, water, ecologie, sport en sociaal

• Nieuwbouw en groot onderhoud

• Samenwerken met de onderwijs koepels. besturen, stichtingen

• Informatie, kennisdelen, netwerk bouwen

• https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/klimaat-actieve-stad/ontwerp-je-

klimaatschoolplein/

• https://www.ivn.nl/tinyforest

• …..

Kunnen jullie ons op gang helpen?

https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/klimaat-actieve-stad/ontwerp-je-klimaatschoolplein/
https://www.ivn.nl/tinyforest


Vragenlijst

• Geeft ons inzicht in hoe jullie je schoolplein ervaren

• Invullen voor vrijdag 5 februari

• Duurt maar 5 minuten 



Meer zien en lezen?

Filmpjes over groene schoolpleinen:

Jeugdjournaal - Steeds meer scholen willen 'groene' schoolpleinen

Jeugdjournaal – Brederoschool “Dit speciale schoolplein is goed voor het klimaat”

OOG TV – “Schoolpleinen moeten groener”

Het Groen Oosten / Provincie Overijssel – Groene schoolpleinen

Lezen

PO Raad - Onderzoek: Dít doet een groen schoolplein met je leerlingen (plus 5 tips!)

Springzaad – Groene schoolpleinen

Provincie Zuid-Holland – Groenblauwe schoolpleinen

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2222156-steeds-meer-scholen-willen-groene-schoolpleinen.html?ext=html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2366110-dit-speciale-schoolplein-is-goed-voor-het-klimaat.html
https://www.oogtv.nl/2016/09/schoolpleinen-moeten-groener/
https://www.youtube.com/watch?v=bvSunRy5MJo
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderzoek-dit-doet-een-groen-schoolplein-echt-met-je-leerlingen-plus-5-tips
https://springzaad.nl/groeneschoolpleinen/
https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/de-voordelen-van-een-groenblauw-schoolplein/


Vragen?



Operatie Steenbreek analyse en groenmonitor

www.groningenklimaatbestendig.nl

https://gemeente.groningen.nl/klimaat-en-groen

https://groningen.steenbreek.nl/

http://www.groningenklimaatbestendig.nl/
https://gemeente.groningen.nl/klimaat-en-groen
https://groningen.steenbreek.nl/


Operatie Steenbreek analyse en groenmonitor

Adisa Haurdic, adisa.haurdic@groningen.nl

Martijn Schuit, martijn.schuit@groningen.nl

Jurian Bajema, jurian.bajema@groningen.nl

mailto:adisa.haurdic@groningen.nl
mailto:martijn.schuit@groningen.nl
mailto:jurian.bajema@groningen.nl


Einde


