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Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de begroting 2019 is de toezegging gedaan om onderzoek uit te voeren naar de
vergroening van schoolomgevingen. In het voorjaar van 2019 hebben twee groepen 2dejaars
studenten (landschapsinrichting) van de Hogeschool van Hall Larenstein zich gemeld om dit onderzoek
te mogen uitvoeren. Hun opdracht betrof het schrijven van een landschapsontwikkelingsplan (LOP)
voor een of meerdere schoolpleinen en de directe omgeving. De focus van dit LOP ligt op vergroening
van schoolpleinen en schoolomgevingen dat toepasbaar is voor meerdere scholen.

Onderzoek.
Deze studenten hebben een algemene inventarisatie gemaakt van schoolpleinen en technische
mogelijkheden voor vergroening onderzocht. Hiervoor zijn de studenten in overleg getreden met
leerlingen van diverse scholen, schooldirecties en gemeente. Specifiek is daarbij meer aandacht
uitgegaan naarde scholen Het Dal en De Uitkijktoren. Bij deze scholen is het groener maken van het
schoolplein ook in het onderwijsinhoudelijk-concept verweven. Daarmee wordt natuur en milieu naast
het feitelijk realiseren van groen ook een proces van bewustwording van jongeren.

Niet alleen behoeven schoolpleinen groener te worden, ook wordt ingezet om de openbare gebieden
naast het schoolplein steeds meer te gebruiken voor sport en spel. Een vergaand voorbeeld hiervan is
de inrichting rondom het Kennis- en expertisecentrum. In dit gebied gaat het speelplein van de school
naadloos over in openbaar gebied. Echter het vraagt een gewenning van zowel team, ouders en
kinderen. Er wordt ingezet om vanuit deze gewenning het groener maken van schoolpleinen in Weert
verder uit te breiden.
Daarnaast komt deze wens ook vaker vanuit de scholen zelf. In 2015 is in samenwerking met Stichting
Ark en leerlingen en ouders van basisschool de Duizendpoot in Stramproy gewerkt aan vergroening
van het schoolplein. Hiervoor is samen met de kinderen een inrichtingsplan opgesteld en hebben de
ouders en leerkrachten zich ingespannen om de plantvakken te realiseren. Samen met de kinderen is
het aanplantwerk verricht.
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Realisatic.
Uit het onderzoek is gebleken dat er voor meerdere schoollocaties vergroening mogelijk is. De vorm
waarin is specifiek en divers. De studies in de bijlage laten de mogelijkheden zien binnen de

speelurngeving van de school en de openbare ruimte rondom de scholen. De ontwerpen bieden een
inspiratie voor de scholen om zelf aan de slag te gaan met kleinschalige ingrepen voor vergroening en

de bevordering van biodiversiteit. De schoolpleinen zullen eerder een educat¡eve en functionele
invulling krijgen.

In navolging van de reconstructie van de openbare ruimte in de wijk Keent wordt vergroening van de

schoolomgeving Het Dal betrokken. In de reconstructieplannen was vergroening al een belangrijk
onderdeel. Hierin wordt een groene verbinding gecreëerd naar de voormalige locatie van de
basisschool aan de Dalstraat. Op deze locatie wordt een natuurlijke speelplek ingericht in combinatie
met een later te realiseren Tiny Forest. Voor de schoolomgeving van de Uitkijktoren zijn op dit moment
nog geen afspraken gemaakt om de realisatie op te pakken.

Tiny Forests.
Met de realisatie van de Tiny Forests bij de Bredeschool Moesel en Leuken is er invulling gegeven aan

vergroening in de omgeving van deze scholen. Bij de basisscholen Montessori, Graswinkel en Keent
worden in 2020 3 Tiny Forests aangelegd samen met leerlingen.

Volgende stap.
1) Overleg met de schoolbesturen over vergroening. Het vergroenen van schoolpleinen moet vooral
gedragen worden door de scholen zelf. Bij het eerst volgend gezamenlijk overleg met schoolbesturen
wordt dit onderwerp besProken.
2) Scholen zijn aan zet. Om de schoolpleinen te vergroenen moeten de scholen zelf, samen met
docenten en leerlingen, met een voorstel komen en hun plan bij de gemeente aanbieden.
3) Gemeente kan faciliteren en zo mogelijk financieel bijdragen vanuit bestaande budgetten. Op basis
van de voorstellen gaat gemeente beoordelen van waaruit zij een bijdrage in de kosten kan doen en
gaat in overleg om te bepalen op welke onderdelen zij kan faciliteren.

Hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige status van het onderzoek' Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met Werner Mentens via (0495)575353 of via
w. mentens@weert. n I

Met vriendelij ke g roet,

Hoofd afdeling Ruimte en Economie,

Mevr. Selma van Mensvoort
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Onderzoek en resultaten

In de huidige situatie zijn de schoolpleinen van verschillende basisscholen in de gemeente Weert vaak 
grotendeels betegeld en is er een gebrek aan groene elementen en verbindingen. Dit is dan ook de aan-
leiding tot de volgende probleemstelling:  

De huidige schoolomgeving is niet goed genoeg aangepast aan het veranderende klimaat, hebben een 
beperkte natuurwaarde en zorgen voor weinig bewustwording.  

Aan de hand van de onderzoeksresultaten in afstemming met de belangen en referenties zijn de 
volgende ontwerpcriteria opgesteld voor het vergroenen van de scholenomgeving:

-Verhogen van het aandeel groen nabij het plein.

-Afwisselen van verharding met halfverharding (bijvoorbeeld houtsnippers).

-Creëren van natuurlijke schaduwzones

-Verbinden groenzones en het verhogen van de biodiversiteit.

-Behouden en versterken van culturele elementen.

-Natuureducatie is mogelijk.

De kosten voor het vergroenen van een scholenomgeving kunnen afhankelijk van de locatie variëren. Om dit te financieren kan gebruik worden gemaakt van:
-Cofinanciering:  Hierbij wordt het geld en materiaal voor een groen schoolplein door meerdere partijen die belang hebben bij het project samengebracht.
-Fondsen:   Fondsen kunnen de financiële middelen en kennis voor een groen schoolplein aanleveren.
-Samenwerking 
 Belanghebbenden: Belanghebbenden zoals bijvoorbeeld ouders en omwonenden kunnen ondersteunen bij het onderhoud om zode kosten laag te houden. 

Boon, T. (2013, 2 april). Bezoek duurzame school De Kariboe Heemskerk. 

Jardin de Fleurs. (z.d.). Groen schoolplein Bunnik

Alieke Larooij   Femke Korbee 
               Van Hall Larenstein
Brend van den Brink  Jan Strabucchi      2019, 1 april
 

In de actorenanalyse zijn de belanghebbende groepen van het project zichtbaar gemaakt:

De geïnterviewde belangengroepen geven het volgende aan over een groene scholenomgeving:
- Er is behoefte aan en groenere scholenomgeving waarin kinderen kunnen leren en spelen.
- De vergroening van de scholenomgeving moet een oplossing bieden voor de hittestress en het 
 waterprobleem. 
- De groene scholenomgeving moet ingezet kunnen worden voor educatieve doeleinde en de 
 beleving versterken. 
- Huidige schoolplein is functioneel, maar het ontbreekt nog aan groen. 
- Bij de herinrichting van het schoolplein moet er ruimte blijven voor spel en beweging.
- Vergroeningsmaatregelen mogen ook plaatsvinden in de nabij omgeving. 
- Maatregelen die water omvatten worden als een veiligheidsrisico gezien en zijn niet gewenst. 
- Samenwerking met de buurt is gewenst. 

De scholenomgeving levert een bijdrage aan de sociale en educatieve ontwikkelingen van het schoolkind. Kinderen, docenten en omwonenden worden gestimuleerd 
om naar buiten te gaan waar zij in contact komen met de natuur en zo bewust worden gemaakt van het belang van ecologie, klimaatadaptatie en cultuur. De 
scholenomgeving is verbonden met groenpercelen in de buurt en vormt zo een groene loper in het stedelijke gebied die een belangrijke bijdrage levert aan de 
biodiversiteit. 

Om te komen tot een plan die een oplossing biedt voor de probleemstelling is onderzoek naar de 
landschapskwaliteiten van de scholenomgeving nodig. Om de huidige landschapskwaliteiten te 
onderzoeken is er gebruik gemaakt van het lagenmodel. Hierbij wordt gekeken naar de abiotische laag, 
oftewel de ondergrond en het klimaat van een landschap, de biotische laag, die bestaat uit de flora- en 
fauna van het landschap en de antropogene laag, waar de menselijke activiteiten zichtbaar zijn. Om het 
onderzoek relevant te houden zijn alleen de onderdelen uit het lagenmodel gebruikt die van toepassing 
zijn op het plangebied. Dit zijn de onderwerpen klimaat, hydrologie, ecologie en cultuurhistorie. 

Klimaat
Uit de klimaatanalyse is gebleken dat met name de directe schoolomgeving erg gevoelig is voor hit-
testress en wateroverlast. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het hoge aandeel  bestrating wat met name 
op het schoolplein voor problemen zorgt.

Hydrologie
Uit de hydrologische analyse is gebleken dat er onder het plangebied een zandige afzetting ligt die 
wordt gerekend tot de formatie van Boxtel. Deze laag heeft een goede doorlatendheid en maakt 
natuurlijke wateropvang door de bodem mogelijk. 

Ecologie
Uit de ecologische analyse van het plangebied kan geconcludeerd  worden dat de natuurwaarde van de 
scholenomgeving in zijn huidige staat niet optimaal is. Dit zou versterkt kunnen worden door het 
verbinden van groenzones en het aanplanten van plantsoorten die ondersteuning bieden aan insecten-
populaties, wat zorgt voor een hogere biodiversiteit. 

Cultuurhistorie
Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van de landschapskwaliteit. Bij het herinrichten van de 
scholenomgeving kunnen historische elementen dan ook worden versterkt om zo de beleving van het 
gebied te verhogen. In het plangebied is het verleden van het landschap terug te vinden in het 
beschermde stadsgezicht van de Kerkstraat waar een deel van het oude agrarische landschap nog zicht-
baar is. Deze cultuurhistorische landschapskwaliteiten en beschermde stadgezichten kunnen worden 
meegenomen in het opstellen van een vergroeningsplan. 

(1) De Kariboe 
Het schoolplein van de Kariboe laat zien hoe een 
schoolplein een buurt kan vergroenen. Het 
schoolplein zorgt voor een groene verbinding 
tussen de groenvlakken in de buurt en biedt 
ruimte aan verschillende flora- en fauna. Het plein 
is opgebouwd uit verschillende natuurlijke 
materialen zoals natuurlijke afscheidingen van 
takken, borderranden van boomstammen en een 
combinatie van tegels en boomsnippers.

Afbeelding 1: Schoolplein de Kariboe (Boon, 2013)

(2) Schoolomgeving Bunnik
Het groene plein van basischool de Bunnik ligt 
niet op de schoollocatie zelf maar op het terrein 
naast de school. Dit voorbeeld laat zien dat 
indien een schoolplein niet de ruimte biedt voor 
vergroening de nabije omgeving uitkomst kan 
bieden. Op het terrein zijn diverse natuurlijke 
speelmogenlijkheden gecreëerd waar de school 
en de buurt gebruik van kan maken. Ook is er 
ruimte voor culturele elementen, zoals 
bijvoorbeeld de Anne Frankboom.

              Afbeelding 2: Speelterrein Bunnik (Jardin de Fleurs, z.d.)
 

Figuur 1: Klimaatkaarten (Water in Limburg, z.d.)

Figuur 2:  A. Landschap omstreeks 1850. B. Landschapsverandering rond 1950. C. Omvorming tot huidige landschap in 1960 
  (Bron: Kadaster, z.d.)

Figuur 2: Actorenanalyse
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Inleiding 
Aanleiding 
Dit rapport is een opdracht voortkomend uit een samenwerking tussen Hogeschool Van Hall 
Larenstein en de gemeente Weert. De opdracht betreft het schrijven van een 
landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor een of meerdere schoolpleinen en hun directe omgeving in 
Weert. De focus van dit LOP ligt op vergroening. De gemeente Weert heeft vergroening en 
verduurzaming hoog in het vaandel staan. Zo is deze in 2014 in de competitie Communities in Bloom 
uitgeroepen tot ‘groenste regio van de wereld’. (Gemeente Weert, z.d.) Het maatschappelijk belang 
van een groene omgeving uit de gemeente Weert zelf in haar Natuur- en Landschapsvisie uit 2016, 
met een beschrijving van het belang en de maatschappelijke waarden die uit verschillende 
ecosysteemdiensten kunnen worden geëxtraheerd. Daarnaast is het belang van een groene 
(school)omgeving wetenschappelijk bewezen belangrijk voor opgroeiende kinderen. Door contact 
met en buitenspelen in de natuur hebben kinderen minder last van gewrichtsklachten, overgewicht 
en hebben ze een verbeterde concentratiespan op school. (De Vries en Van Veenendaal, 2012) De 
vraag van de opdrachtgever – Werner Mentens, beleidsadviseur ecologie, groen, natuur en landschap 
bij de gemeente Weert – om dit LOP tot stand te brengen, is met het oog op het belang van beide 
invalshoeken een logische; Weert wil vasthouden aan haar verkregen groene status en op deze manier 
blijven verduurzamen en vergroenen. (Advies- & Ingenieursbureau Oranjewoud, 2010) 
 
Probleemstelling  
Het probleem van de gemeente Weert is dat er te weinig groen in de stedelijke omgeving is. Zoals veel 
gemeentes in Nederland, kampt ook Weert met verstening in de stedelijke omgeving. Ze ziet scholen 
en hun speelpleinen als mogelijkheid om meer groen in te brengen in de stad. De scholen zijn als 
gunstige bijkomstigheid ook gebaat bij een vergroening van de schoolpleinen, omdat de leerlingen 
hierdoor kunnen profiteren van de voordelen van een groenere leeromgeving. (De Vries en Van 
Veenendaal, 2012) Deze voordelen worden in Hoofdstuk 2 verder toegelicht. Als de klimaatproblemen 
in de steden worden aangepakt, zal er minder hittestress, wateroverlast, luchtverontreiniging en meer 
fijnstof invang zijn. Hoewel, zoals hierboven al beschreven, Weert op het gebied van vergroening en 
verduurzaming in Nederland bij de voorste gelederen hoort, bestaat de behoefte van de gemeente 
om meer vergroening in de stedelijke omgeving aan te brengen. De focus ligt voor dit LOP op 
basisschoolpleinen en de directe omgeving.  
 
Doelstelling 
Als tweedejaars studenten Bos- en Natuurbeheer doet de gemeente Weert een beroep op de 
opgedane kennis op het gebied van natuur en landschap die door de opleiding is verstrekt. Het 
geformuleerde doel voor dit LOP luidt: Vergroening van basisscholen in de stedelijke omgeving van de 
gemeente Weert. Het doel wordt bereikt door aan de hand van onderzoek deelvragen te 
beantwoorden. Op deze manier wordt er een basis-vergroeningsconcept ontwikkeld dat op meerdere 
scholen in de gemeente Weert toegepast kan worden. Ter illustratie van de werking van dit concept, 
wordt waar nodig voor OBS De Uitkijktoren een meer gedetailleerde uitwerking gemaakt. 
 
Opbouw 
In het eerste hoofdstuk van dit LOP worden de fysieke kwaliteiten van de gemeente Weert beschreven 
op het gebied van flora, fauna en cultuurhistorie.  Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 aandacht besteed 
aan het onderdeel ‘mensenwensen’, waarin aan de hand van een PESTOC-analyse en een BULG-
analyse de belangen van verschillende actoren wordt toegelicht en waarin verschillende afgenomen 
interviews in verschillende vormen staan uitgewerkt. Het derde hoofdstuk belicht verschillende 
scenario’s. Deze zijn in dit hoofdstuk tekstueel toegelicht en in beelden omgezet in Bijlage 14. 
Hoofdstuk 4 licht vergroeningsmogelijkheden toe die op elke school toepasbaar kunnen zijn, 
geëxtraheerd uit verschillende scenario’s, waarbij de voorwaarden en beperkingen van Hoofdstuk 3 
in acht worden genomen. In het vijfde hoofdstuk wordt tot slot een risicoanalyse beschreven. 
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1. Fysieke kwaliteiten 
1.1 Bodem en cultuurhistorie 
In de gemeente Weert komt een aantal verschillende bodemtypen voor. Deze zijn weergegeven in de 

tabel van Bijlage 1 voor verdere referentie. De stad Weert, en daarbij ook de meeste basisscholen van 

de gemeente, ligt voor het grootste gedeelte op hoge zwarte enkeerdgrond, zoals ook te zien is op de 

bodemkaart in Bijlage 2. Deze bodem is gevormd door het gebruik van het potstalsysteem. Dit is een 

systeem dat vroeger gebruikt werd door boeren om hun akkers te bemesten. Deze boeren lieten hun 

vee buiten grazen, waarna ze hun dieren naar de stal leidden om daar te stalvloer bemest te laten 

worden. Deze mest werd vervolgens over de akkers verspreid, waardoor een esdek gevormd werd en 

de bodem als eerdgrond kan worden geclassificeerd. De hoge zwarte enkeerdgrond komt ook voor 

rondom de dorpen Stramproy, Tungelroy en Swartbroek in het zuiden en oosten van de gemeente. 

De humuspodzolgronden komen vooral in het zuidwestelijk en voor een klein deel in het centraal-

oostelijk deel van de gemeente voor. Ten westen van de stad Weert is poldervaaggrond te vinden. In 

het zuidwesten komen, bij het aantal meren dat daar ligt, veengronden voor. Deze zijn eveneens te 

vinden in het oosten van de gemeente, waar de Leukerbeek stroomt. Hier komen ook 

beekeerdgronden en duinvaaggronden voor, liggend van oost naar west tot onder de stad Weert. Dit 

zijn de laagstgelegen delen van de gemeente. Tenslotte komt er nog een gedeelte duinvaaggrond voor 

ten westen van de stad Weert, grenzend aan de poldervaaggrond. De overige bodemsoorten – hierbij 

gaat het om de kalkloze en kalkhoudende zandgronden en de moerige podzol- en eerdgronden – 

komen verspreid over de gemeente voor. (Haartsen, 2009) 

Zoals hierboven is beschreven, kent het gebied van de gemeente Weert een voornamlijk agrarische 
gebruiksgeschiedenis. Na de Eerste Wereldoorlog nam industrie de rol van de landbouwbedrijvigheid 
over en werd Weert een industriestad. Hiervan zijn heden ten dagen nog steeds sporen terug te 
vinden in de gemeente, in de vorm van oude fabriekspanden en vaarten. (Erfgoedcluster Weert, z.d.) 
 

1.2 Ecologie 
De gemeente Weert ligt, zoals in Paragraaf 1.1 reeds is beschreven, op een hoge zwarte enkeerdgrond. 

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) die hierbij hoort is een wintereiken-beukenbos of een nat 

elzen-eikenbos. De belangrijkste soorten bij het vegetatietype wintereiken-beukenbos zijn: zomereik 

(Quercus robur), beuk (Fagus sylvatica), zachte berk (Betula pubescens), wintereik (Quercus petraea), 

ratelpopulier (Pupolus tremula), Amerikaanse eik (Quercus rubra), gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus) en tamme kastanje (Castanea sativa). De belangrijkste soorten van het elzen-

eikenbos zijn; zomereik (Quercus robur), gewone es (Fraxinus excelsior), esdoorn (Acer spec.) en 

zwarte els (Alnus glutinosa). 

Volgens Synbiosys komt op de als ‘oude bouwlanden’ gecategoriseerde enkeerdgrondeneen 

vegetatiecomplex voor van beuken-zomereikenbos met subassociatie van gladde witbol (Holcus 

mollis) of een vegetatiecomplex van kussentjesmos-dennebos met subassociatie van bochtige smele 

(Deschampsia flexuosa). Hierbij gaat het dan om de boslaag. Ook komen er, vooral rondom de stad 

Weert, vrij veel lemige zandbodems voor. Hiervoor geldt een vegetatiestructuur van berken-eikenbos, 

beuken-zomereikenbos of kussentjesmos-dennenbos met naaldhout aanplant. 

Via de inventarisatieservice waarneming.nl en via de soortenbank van Naturalis is een beeld gevormd 

van de aanwezige flora en fauna in de gemeente Weert. In de gemeente Weert zijn 820 verschillende 

plantensoorten waargenomen. In deze lijst met soorten bevinden zich vele zeldzame of zeer zeldzame 

soorten, veel van deze soorten komen slechts voor in de natuurgebieden binnen de gemeente. Het 

grootste natuurgebied in de gemeente Weert ligt op de grens met de provincie Noord-Brabant, de 
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Weerter- en Budelerbergen. Dit is een 912 hectare groot gebied met stukken naaldbos, stuifzand en 

heide. (VVV De Grote Heide, z.d.) 

In de stedelijke omgeving van Weert is een totaal van 437 plantensoorten waargenomen. Deze lijst 

met waargenomen soorten bestaat enkel uit inheemse soorten, waardoor gezegd kan worden dat de 

gemeente Weert een relatief hoge diversiteit aan plantensoorten bezit. Weert is een groene regio, de 

gemeente is al lang actief in het aanplanten van de bomen waardoor het straatbeeld grotendeels 

bepaald wordt. Het meeste groen in de stad is hier dus op onnatuurlijke wijze gekomen. Toch komt 

ook hier spontane natuur voor. Parken en tuinen in stedelijke omgeving bieden natuur mogelijkheden 

om zich te ontwikkelen en kunnen voor zowel flora als fauna dienen als ‘stepping stones’ in de 

ecologische hoofdstructuur. Ook groene schoolpleinen kunnen aan veel plant- en diersoorten kansen 

bieden om uit te breiden en stabiele populaties te ontwikkelen. In Bijlage 3 is een tabel opgenomen 

waarin verschillende diersoorten genoemd worden die zouden kunnen profiteren van een groen 

schoolplein, met daarbij hun belangrijkste habitateisen. Het gaat hierbij om zeven zoogdiersoorten, 

vier vogelsoorten, drie amfibieënsoorten en één vlindersoort. Opvallend is dat vrijwel alle soorten 

afhankelijk zijn van de aanwezigheid van insecten. Het is dus belangrijk dat ook deze soorten in hun 

voortbestaan worden gestimuleerd. Met name vleermuissoorten zijn mede afhankelijk van 

antropogene invloeden waardoor ook de schoolgebouwen kunnen bijdragen in het voortbestaan van 

deze soorten. Ook kunnen kleine waterpartijen mogelijkheden bieden voor voortplanting, of als 

voedselbron dienen voor veel soorten. 

1.3 Huidige terreinkenmerken  
De wijk Boshoven is de grootste wijk van Weert qua inwoneraantal. Boshoven was vroeger een aparte 

dorpskern maar is door de groei van Weert opgenomen in de stad. Het grenst aan het buitengebied 

van Weert en er wordt getracht een natuurlijk beeld in de wijk aan te brengen. (Advies- en 

Ingenieursbureau Oranjewoud, 2010) Boshoven is een relatief groene wijk waarin een lanenstructuur 

al enigszins aanwezig is. Er moet op veel locaties intensief onderhoud worden gepleegd; op sommige 

plaatsen zijn bomen of lanen zelfs toe aan vervanging. Er zijn veel bomen en vakken met aangeplante 

struiken te vinden rondom de scholen. Zoals veel andere schoolpleinen in Weert is ook het schoolplein 

van de openbare OBS De Uitkijktoren relatief ‘grijs’. Het plein bestaat voor ruim 90 procent uit tegels. 

Verder zijn er enkele zit- en speelgelegenheden zoals een basketbalveldje, een houten klimrek en een 

zandbak. Er staan enkele bomen op het plein en het geheel is omheind door een ijzeren hekwerk. In 

Bijlage 4 is een plattegrond van de huidige situatie van het schoolplein van de OBS de Uitkijktoren 

opgenomen. Ook op dit schoolplein levert de verharding problemen op maar biedt het daarnaast veel 

kansen voor vergroening van het plein. 
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2. Mensenwensen 
2.1 Belanghebbenden 
Om de wensen van verschillende actoren en belanghebbenden te inventariseren en te verwerken, zijn 
voor dit LOP twee analyses uitgevoerd: een PESTOC-analyse en een BULG- analyse. Ook zijn interviews 
afgenomen met verschillende belanghebbenden. Daarnaast was literatuuronderzoek naar een 
wetenschappelijk en maatschappelijk kader van belang. In dit hoofdstuk volgt een uitwerking van deze 
analyses, de interviews en het literatuuronderzoek. 
 
PESTOC-analyse 
Voor de PESTOC-analyse van Weert zijn politieke en economische actoren, sociale organisaties en 
omgevings- en milieu-actoren relevant. Elk aspect van de PESTOC-analyse wordt hieronder 
afzonderlijk toegelicht.  

- Politieke actoren 
De partij met de meeste zetels is Weert Lokaal. Deze partij heeft 12 van de 29 zetels in de 
gemeenteraad. Er is ook een partij een motie heeft ingediend voor groene schoolpleinen. De fractie 
bestaat uit Karin Duijsters en Jeroen Goebedt. Uit het programmaplan van van de gemeente Weert 
voor de periode 2018-2022, komt bovendien de volgende beleidsmaatregel naar voren: “ […] schetst 
op hoofdlijnen welke koers we de komende jaren en daarna willen varen. Thema’s als onderwijs, 
duurzaamheid, demografie en gezamenlijkheid geven aan, dat we de gemeente Weert niet alleen 
maar bezien vanuit het nu, maar ook willen klaarstomen voor de toekomst.” (Gemeente Weert, 2018) 
Onderwijs en duurzaamheid spelen een grote rol in het vergroenen van schoolpleinen.  

- Economisch actoren 
De financiering van de eventuele uitvoering van dit landschapsontwikkelingsplan wordt verzorgd door 
de gemeente Weert. 

- Sociale organisaties 
Veel van de wijken rondom de verschillende basisscholen in Weert hebben een eigen wijkraad. Deze 
maatschappelijke organen vormen de sociale organisaties in deze PESTOC-analyse. 

- Omgevingsactoren en Milieu-actoren  
 IVN Weert is een ‘groene’ organisatie die wil bijdragen aan een beter milieu en verstandig gebruik 
van de natuur door middel van voorlichting en educatie. (IVN Weert, z.d.) Daarnaast zet Stichting IKL 
zich al sinds 1981 in Limburg in voor de instandhouding van kleine landschapselementen. (IKL Limburg, 
z.d.) Tevens is er Stichting Groen Weert. Dit is een groep vrijwilligers die zich inspant voor behoud en 
waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en 
omstreken. (Stichting Groen Weert, z.d.) 
 
BULG-analyse  
De BULG-analyse bevat vier globale belangengroepen: Beslissers, Gebruikers, Leveranciers en 
Uitvoerders. Deze bestaan uit verschillende actoren. De groep Beslissers bestaat uit de gemeente (hier 
behoort ook Dhr. Mentens toe) en autoriteiten op de basisscholen, zoals de teamleider van OBS De 
Uitkijktoren (Dhr. Van den Born). De gebruikers zijn de leerlingen, ouders, buurtbewoners en 
docenten van OBS De Uitkijktoren. De leveranciers worden later in verder onderzoek vastgesteld.   
 
In de BULG-analyse zijn groene, gele en rode bollen aanwezig. Groen staat voor de mensen die 
voorstander van het idee van een groen schoolplein zijn. Gele groepen staan neutraal tegenover een 
groen schoolplein. Een rode groep is tegenstander van een groen schoolplein. De afstand van de bollen 
tot de zwarte punt – de probleemstelling of het onderzoek – in het midden is aangegeven met een 
lijn. Als er een lange lijn is, is er weinig participatie; de mensen houden zich er dan niet of weinig mee 
bezig. Als de bol dichtbij de zwarte punt staat hebben mensen veel inspraak in het groene schoolplein, 
omdat ze persoonlijk dichterbij het probleem staan. De groene bol van gebruikers staat bijvoorbeeld 
erg dichtbij, omdat het belangrijk is voor dit project dat om de input van de gebruikersgroepen wordt 
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gevraagd en de leerlingen een directe gebruikersgroep zijn. De kinderen en ouders mogen hun mening 
laten horen en ideeën geven voor het nieuwe schoolplein. De BULG-analyse is te vinden in Bijlage 5. 
 

2.2 Analyse interview Gemeente 
Thema’s die in de groene omgeving belangrijk zijn voor de gemeente Weert is het bewust maken en 
het betrekken van de inwoners. De gemeente van Weert is al een aantal jaar bewust bezig om de 
groenste gemeente van de wereld te zijn. Een groene gemeente zijn heeft vele voordelen, zoals 
verderop in dit hoofdstuk bij Paragraaf 2.4 wordt toegelicht in een wetenschappelijk-maatschappelijk 
kader. De Gemeente wil aan bewoners laten zien dat ze bewust bezig is met duurzaamheid. Ook heeft 
de gemeente last van klimaatstress. Straten lopen vol met veel neerslag en in de zomer wordt het te 
heet in de gemeente. Met het vergroenen van schoolpleinen hopen ze de bewoners te bereiken, en 
ook duurzamer te laten leven. Het volledige, getranscribeerde interview is te vinden in Bijlage 6.  
 

2.3 Analyse interview schooldirecteur 
Thema’s die op het schoolplein het belangrijkst zijn voor de directeur van een school zijn veiligheid en 
tevreden kinderen. Het schoolplein is een plek waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar ze 
zich kunnen uitleven. Hoe groener het schoolplein is, hoe meer de kinderen worden uitgedaagd. Dit 
zorgt ook voor vermindering van veel voorkomende problemen op school, zoals agressiviteit en 
concentratieproblemen. Het volledige, getranscribeerde interview is te vinden in Bijlage 7. 
 

2.4 Analyse onderzoek kinderen 
Het verschil tussen een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek zit in het doel van het onderzoek. 
Bij een kwalitatief onderzoek is het doel inzicht te krijgen in een kleine groep mensen die iets speciaals 
ervaren. Zo wordt een grote hoeveelheid informatie over een klein aantal mensen beschikbaar. Bij het 
analyseren van een kwalitatief onderzoek wordt een lijst van zes stappen doorlopen: anonimiseren, 
transcriberen, reduceren, analyseren, eerste codering en tweede codering. Zodra al deze stappen zijn 
gedaan is het antwoord op de onderzoeksvraag verkregen. Bij kwantitatief onderzoek wordt gekeken 
naar grote groepen mensen om een representatief beeld te verkrijgen. Het doel is te generaliseren. 
Bij deze methode wordt relatief weinig informatie over meer mensen gebruikt. 
 
Het onderzoek dat is gedaan met leerlingen van Basisschool De Kameleon is een kwalitatief 
onderzoek, omdat een kleine groep kinderen (in totaal minder dan 40) die allemaal in dezelfde 
speciale situatie zitten (namelijk het moeten spelen op een geheel grijs schoolplein) is gevraagd naar 
hun eigen ideeën. Hierbij zijn de kinderen niet gehinderd in hun creativiteit – door bijvoorbeeld het 
geven van een enquête waarbij ze enkel de vragen moeten beantwoorden – en op deze manier zijn 
alle mogelijkheden opengebleven. Alle unieke ideeën zijn meegenomen in de resultatenanalyse van 
het onderzoek en hebben het stappentraject doorlopen. In Bijlage 8 zijn enkele tekeningen te vinden. 
 
Stap 1: Anonimiseren. Deze stap moet worden doorlopen vanwege de privacy van de respondenten. 
Het onderzoek kan namelijk gevoelige informatie vragen en de uitkomst hiervan mag voor de 
respondent nooit nadelig zijn. Daarom wordt er anonimiteit gehandhaafd. 
 
Bij de uitvoering van het onderzoek is niet gevraagd om persoonsgegevens van de kinderen, omdat 
dit totaal irrelevant is voor de uitkomst van het onderzoek. Wel heeft een aantal kinderen hun naam 
op het resultaatformulier gezet, maar deze zijn niet meegenomen in het verwerken van de resultaten. 
Hierdoor heeft er automatisch al een anonimisering van de respondenten plaatsgevonden. 
 
Stap 2: Transcriberen. Dit is het letterlijk uitschrijven van iemands woorden, wat wordt gedaan omdat 
het vaak erg uitmaakt op welke manier iets gezegd wordt. 
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Omdat de kinderen hun ideeën letterlijk hebben opgeschreven en getekend, is deze stap al voor een 
groot deel uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn de kinderen gevraagd te beschrijven wat ze hebben 
getekend; deze tekst is ook opgeschreven. Ook is er aan het eind een rondje gedaan door de klas en 
is er gevraagd nogmaals te benoemen wat de leerlingen hebben getekend en wat ze zelf het 
belangrijkste idee vonden. Deze uitkomsten zijn in de resultatenlijst opgenomen. 
 
Stap 3: Reduceren. Hierbij gaat het om het schrappen van irrelevante gegevens voor het onderzoek. 
Dit wordt gedaan omdat het schrappen onnodig werk voorkomt. 
 
Het doel van dit onderzoek is te weten te komen wat leerlingen specifiek voor hun schoolplein willen. 
Hierbij gaat het dus om de ideeën die haalbaar zijn. Tussen de resultaten zat een aantal niet haalbare 
ideeën, zoals een kartbaan en kabelbaan. Voor deze ideeën is te weinig ruimte op een schoolplein, en 
daarom kunnen deze ideeën geschrapt worden. Ook kunnen ideeën die de randvoorwaarden 
overschrijden worden geschrapt. Neem bijvoorbeeld een enorm hoge glijbaan of boomhut. Het aspect 
‘gevaarlijk’ (de hoogte) wordt er dan uitgefilterd. Het basisidee (glijbaan of boomhut) blijft wel 
behoren tot de resultaten. Een overzicht hiervan in tabelvorm is terug te vinden in Bijlage 9. 
 
Stap 4: Labelen. Door het labelen van de tekst wordt deze overzichtelijker gemaakt en kunnen de data 
gemakkelijker verwerkt worden. 
Het labelen kan worden gedaan volgens drie methodes: de interpretatieanalyse, de template-analyse 
en de thematische analyse. De eerste vorm van analyseren houdt de resultaten open voor 
interpretatie en zodat aan de hand daarvan labels kunnen worden gevormd en zo in resultaten kunnen 
worden ingedeeld. Bij de template-analyse wordt gebruik gemaakt van een model om de resultaten 
te thematiseren. Bij de thematische analyse worden de resultaten gethematiseerd zonder gebruik te 
maken van een model. In dit LOP wordt gebruik gemaakt van de eerst analyse: de interpretatieanalyse. 
Na het analyseren van de resultaten komt een aantal thema’s naar voren: 

1. Speeltoestel 
2. Sport 
3. Natuur/groen 
4. Educatie 
5. Relaxen/rust 
6. Zonering 

 
Stap 5: Eerste codering. Hierbij worden de resultaten aan bijpassende labels gekoppeld en op deze 
manier gecategoriseerd. 
 
Hier volgt een opsomming van de verkregen resultaten, waaruit de irrelevante gegevens geschrapt 
zijn. Ook zijn de resultaten verdeeld onder de vijf thema’s. Deze opsomming is in tabelvorm terug te 
vinden in Bijlage 10. 
 
Stap 6: Tweede codering. Bij deze stap worden de labels gebruikt als antwoord op de onderzoeksvraag. 
De onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat willen de leerlingen graag op hun schoolplein?’ 
Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van de resultaten van de eerste codering (stap 5). 
Hieruit blijkt dat de leerlingen de volgende componenten graag op hun schoolplein terug willen zien: 

- Speeltoestellen (totaal 69) 
- Ruimte om te sporten (totaal 34) 
- Natuur/groen (totaal 70) 
- Dingen waarvan ze iets kunnen leren (totaal 12) 
- Een rustig plekje (totaal 10) 
- Andere zonering (totaal 11) 
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Aan de totale hoeveelheid is te zien dat bepaalde thema’s vaker worden genoemd dan andere. De 
thema’s speeltoestellen, natuur/groen en ruimte om te sporten worden daarom als belangrijker 
geacht. Dit wordt meegenomen in de planvorming van het schoolplein. 
 

2.5 Wetenschappelijk en maatschappelijk kader  
Volgens een onderzoek van J. Wesselius et al. van de Hogeschool Leiden uit 2015, is de definitie van 
groene schoolpleinen moeilijk te omschrijven, omdat er geen concreet voorbeeld van is; elk groen 
schoolplein is immers uniek. Een belangrijk element dat echter wel in vrijwel elk voorbeeld van een 
groen schoolplein terug is te vinden, is de aanwezigheid van natuurlijke elementen op het schoolplein. 
Het gaat hier om elementen zoals: zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, vijvers, grasvelden, 
schooltuinen, beschutte natuurlijke plekjes, een amfitheater en de aanwezigheid van dieren. 
(Wesselius  et al., 2015) 
 
Groene schoolpleinen hebben een zichtbaar 
positieve invloed op kinderen en jongeren. De 
kinderen worden meer bewust van hun 
omgeving, ze worden uitgedaagd te spelen en 
bewegen veelzijdiger. Met alleen een uitzicht op 
een groene omgeving, scoren leerlingen beter 
op toetsen, zijn minder ziek en ervaren minder 
stress. Spelen in een groene omgeving is goed 
voor het immuunsysteem, vermindert ADHD-
symptomen en verlaagt het stresshormoon. 
Wanneer een kind in zijn jeugd veel buiten heeft 
gespeeld, blijkt dat wanneer deze ook als 
volwassene meer tijd in de natuur doorbrengt. 
(De Vries en Van Veenendaal, 2012) 
 
Uit een ander onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uit 2013 blijkt, al dat “[…] groene 
schoolpleinen als mogelijke oplossing van maatschappelijke (gezondheids-)problemen bij kinderen 
[…]” kunnen worden ingezet. (Maas et al., 2013) Deze positieve invloeden van schoolpleinen zijn op 
heden te dagen erg belangrijk voor de maatschappelijke problemen bij kinderen. In het hierboven 
genoemde onderzoek uit 2015, wordt tevens genoemd dat de gezondheid van kinderen in de huidige 
samenleving onder druk staat. Kinderen bewegen te weinig en zitten steeds vaker binnen. Maas: 
“Volgens de TNO-monitor Bewegen en Gezondheid voldeed in 2010 minder dan de helft van de 
Nederlandse jongeren van 4-17 jaar aan de beweegnormen. Naast overgewicht kan een gebrek aan 
beweging ook andere gevolgen hebben, zoals beperkte motorische vaardigheden. Behalve een 
inactieve leefstijl zijn er ook steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen. 3-5% van 
de kinderen in Nederland heeft de diagnose ADHD en het aantal recepten uitgeschreven voor ADHD 
is in de afgelopen jaren sterk gestegen.” 
 

2.6 Onderzoek referentiebeelden 
De vergroening van schoolpleinen voor kindvriendelijke of ecologische doeleinden is geen nieuw 
concept. Op verschillende schoolpleinen in Nederland zijn reeds toepassingen te vinden van 
verschillende vormen van vergroening. In deze paragraaf wordt er een voorbeeld gegeven van een 
referentiegebied en referentie elementen voor schoolpleinvergroening. Elementen die in de casus 
gebruikt zijn maar niet benoemd zijn in het onderzoek referentiebeelden, zijn ontstaan uit theorie 
onderzoek, praktijkonderzoek of eigen creatieve ideeën. Naast de referentie beelden wordt er een 
streefbeeld geschetst – een voorbeeld van een ‘ideaalbeeld’ waarnaar gestreefd kan worden bij het 
ontwerpen van een nieuw groen schoolplein.  

Figuur 1: Mindmap van The Wild Network. (z.d.) 
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Zoals te zien is in de BULG-analyse van Paragraaf 2.1, zijn bij de ontwikkeling van een groen schoolplein 
verschillende actoren belanghebbend. In 2013 concludeerden Maas et al. naar aanleiding van een 
onderzoek op basisscholen in het Brabantse Helmond, dat bepaalde componenten ten alle tijden van 
belang zijn de waardering van een speelplek door kinderen. Deze (landschappelijke) elementen 
bestaan onder andere uit: een ontspannen- of rustplek, verschillende speel- en spelmogelijkheden, 
positieve prikkeling (door bijvoorbeeld mooie bloemen en planten), een goed overzicht van het plein. 
(Maas et al., 2013) 
 
Voor de referentie wordt er gebruik van een 
ander schoolplein. Omdat het hier gaat om een 
op dit moment bestaand schoolplein, wordt dit 
een actuoreferentie genoemd. Het schoolplein 
van de Bundertjes (figuur 2) wordt ook in het 
onderzoek van Maas et al. gebruikt. De 
speelplaats van dit kindcentrum heeft een 
oppervlakte van 2600 m2 en in de pauze spelen 
er ongeveer 110 kinderen buiten. (Maas et al., 
2013) Uit deze referentiebeelden zijn 
elementen gehaald die toegepast zijn op de 
casus. Deze bestaan uit liggende 
boomstammen, groene velden, een moestuin 
en een zandbak.  

In de casus is ook een tiny forest zichtbaar. Dit idee is al eerder uitgevoerd 
in Weert, bij Brede School Moesel. De oppervlakte van dit tiny forest is 
200m2. Op het schoolplein van OBS De Uitkijktoren is hiervoor in de casus 
113 m2 vrijgemaakt. Volgens de website van de gemeente Weert is het 
tiny forest een dichtbegroeid, inheems bos, dat niet alleen een prettige 
plek is voor bijen, vogels, vlinders en kleine zoogdieren, maar ook voor 
mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en buurtbewoners kunnen er 
elkaar ontmoeten. (Gemeente Weert, z.d.) 
 
De vergroening van 

schoolpleinen vindt plaats 

in verschillende mate. Het 

streefbeeld voor dit LOP is echter ‘groen’, met 

grasstroken en beplanting. Het referentiebeeld – de 

Wilhelminaschool (Figuur 4) in Helmond, eveneens 

afkomstig uit het onderzoek van Maas et al. – is een 

combinatie van die twee: ‘groengrijs’, met 

mogelijkheid tot doorontwikkeling. (Maas et al., 2015) 

Deze school wordt als streefbeeld genomen, omdat 

het een uitstekend voorbeeld is van hoe een groen 

schoolplein eruit zou kunnen zien. Het schoolplein van 

de Wilhelminaschool heeft een oppervlakte van 5000 

m2. Hier spelen 227 kinderen buiten. (Maas et al., 

2015) 

  

Figuur 2: Het grijsgroene schoolplein van Kindcentrum De Bundertjes. (Tauritz, 
2013) 

Figuur 3: Het schoolplein van de Wilhelminaschool, het streefbeeld. 
Ook een kinderboerderij en moestuin zijn hier onderdeel van het 
schoolplein. (Tauritz, 2013) 

Figuur 3: Leerlingen van de Brede 
School Moesel bekijken de locatie voor 
het tiny forest. (Gemeente Weert, z.d.) 
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3. Randvoorwaarden 
Voordat (realistische) mogelijkheden tot de vergroening van schoolpleinen kunnen worden 
bewerkstelligd, dient te worden gekeken naar de beperkingen en eisen waarmee bij het opstellen van 
deze maatregelen rekening gehouden moet worden. Deze randvoorwaarden en ontwerpcriteria 
worden in dit hoofdstuk kort uiteengezet. Een overzicht in tabel van onder andere deze beperkende 
factoren is te vinden in Bijlage 11, afkomstig uit het Plan van aanpak voor dit project. Tevens is in 
Bijlage 12 een tabel opgenomen met daarin een programma van eisen, een combinatie van 
randvoorwaarden en ontwerpcriteria. Dit is een geïntrigeerde lijst van de ontwerpcriteria voor het 
nieuwe schoolplein. De lijst is opgesteld na het theorieonderzoek naar schoolpleinvergroening in 
Boshoven. 
 
Verschillende actoren die belang hebben bij de vergroening van schoolpleinen brengen verschillende 
restricties met zich mee. Voor de leerlingen van de basisscholen is vooral het speelplezier en de 
mogelijkheid om te kunnen ravotten belangrijk. Voor hun ouders en de docenten van de school staat 
vooral veiligheid hoog in het vaandel. De gemeente Weert is op haar beurt uit op vergroening, 
ontstening en verhoging van de biodiversiteit. Zoals reeds beschreven is in Hoofdstuk 1, moet op 
abiotisch en biotisch gebied rekening gehouden worden met fysische beperkingen. Vooral met 
bodemtype en fluctuerende grondwatertrappen dient rekening gehouden te worden; niet alle plant- 
en diersoorten kunnen immers hun heil vinden in dezelfde leefgebieden. Daarnaast is – hoewel door 
de opdrachtgever is aangegeven dat geld in deze ontwerpfase geen rol speelt – ook het financiële 
aspect een beperkende randvoorwaarde voor de latere, eventuele uitvoering van dit LOP. Dit heeft 
ook betrekking op de financiering van de realisatie van groene schoolpleinen en van het onderhoud 
van deze pleinen. 
 
Voor de school geldt ook een wettelijk kader. Zo moet de beheerder van een speelruimte – in dit geval 
de school – volgens de wetgeving speeltoestellen, zoals vastgelegd is in het Warenwetbesluit 
Attractie- en speeltoestellen, zelf zorgdragen voor zijn speelterrein. Een beheerder moet zorgen dat 
het terrein veilig is en blijft voor alle bezoekers en gebruikers. (NVWA, z.d.) Dit is een beperkende 
factor en een aspect waarmee in de ontwerpfase van een groen schoolplein rekening gehouden dient 
te worden; niet alle scholen hebben immers hetzelfde budget en dus zijn niet alle scholen in dezelfde 
mate in staat om voor het onderhoud van grote en dure speeltoestellen te zorgen.  
 
Daarnaast geldt een Europese norm in het kader van veiligheid rondom speeltoestellen. Zo is in de 
NEN-EN 1177-norm vastgesteld wat de zogenaamde HIC-waarde (Head Injury Criterion) is voor een 
ondergrond bij een val van een bepaalde hoogte. De ondergrond rondom een speeltoestel moet naar 
deze index voldoende dempend zijn om ernstig letsel te voorkomen. (NEN, z.d.) Rubbertegels of meer 
natuurvriendelijke houtsnippers kunnen hiervoor worden gebruikt. Deze veiligheidsnorm moet 
worden meegenomen in het ontwerp van een groen schoolplein en is daarom een randvoorwaarde 
en ontwerpcriterium. 
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4. Vergroeningsmogelijkheden 
Nu de verschillende actoren en de ecologische achtergrond van de gemeente Weert gesteld zijn, 
kunnen de wensen van deze belangengroepen worden geformuleerd en afgebeeld. De belangrijkste 
wensen van de belangengroepen ‘Gemeente’, ‘Schoolbestuur’, ‘Leerlingen’ en ‘Buurt’, verzameld uit 
de in voorgaande hoofdstukken genoemde interviews en onderzoeken, zijn in de tabel van Bijlage 13 
geplaatst. Aan de hand van deze wensen is vervolgens voor elk van deze belangengroepen een 
schematische tekening gemaakt met daarop de ideale situatie voor die specifieke groep. De 
tekeningen zijn te vinden in Bijlage 14 en worden tekstueel toegelicht in Paragraaf 4.1. In Paragraaf 
4.2 worden mogelijke aanpassingen ter vergroening van het schoolplein met behoud van de 
educatieve waarde en speelbaarheid, gebaseerd op de scenariotekeningen uit Bijlage 14 toegelicht. 
Deze lijst wordt in tabelvorm gepresenteerd in Bijlage 15. Ten slotte wordt in Paragraaf 4.3 een casus 
gemaakt, waarin enkele van de maatregelen op het schoolplein van OBS De Uitkijktoren worden 
toegepast. Hier wordt ook een globale inschatting gemaakt van de kosten van het realiseren van deze 
casus. 
 

4.1 Toelichting bij scenariokaarten 
1. Gemeente 

Bij het scenario voor de belangengroep ‘Gemeente’ zijn de volgende mogelijkheden uitgebeeld: bos 
en struweel, een vijver, bloemrijk grasland, een tiny forest, een informatiepaneel, zonnepanelen op 
het dak van de school en een daktuin. Het bos en struweel, de vijver, het bloemrijk grasland en het 
tiny forest spelen een rol in het behouden en verhogen van de biodiversiteit, het creëren van 
ecologische stapstenen en het klimaatbestendig maken van de gemeente. Zo heeft het bos en 
struweel (dit geldt ook voor het tiny forest) een dempingsfunctie; de beschutting van bomen zorgt 
voor minder last van hitte in de zomer en vrieskou in de winter. De vijver dient, naast het bieden van 
een specifiek habitat voor watergebonden soorten, als opvangplaats voor regenwater. Dit zorgt 
ervoor dat de wateroverlast tijdens piekbuien minder hevig is. Het bloemrijk grasland, het tiny forest 
en de daktuin zijn vooral recreatief – voor de daktuin geldt dit alleen voor de leerlingen en leraren van 
de school – en educatief gezien interessant. Het informatiepaneel vergroot de betrokkenheid en 
bewustwording van de buurtbewoners. Als laatste zorgen de zonnepanelen voor een energieneutraal 
schoolgebouw en leveren deze zo een bijdrage aan de duurzaamheid van de gemeente. 

2. Leerlingen 
Bij het scenario voor de groep ‘Leerlingen’ is een aantal mogelijkheden weergegeven op de tekening: 
water, bloemen, fruitbomen en struiken, een boomhut, een voetbalveld, een moestuin, heggen, een 
boom met een schommel, een recyclebak, picknicktafel, boomstammen, een duikel- en klimrek, een 
glijbaan, een basketbalveld en een groendak. Deze aangebrachte kenmerken zijn onder te verdelen in 
vijf groepen: speeltoestellen, hieronder vallen de boomhut, de schommel, het duikel- en klimrek en 
de glijbaan; sportmogelijkheden, hieronder vallen het voetbalveld en het basketbalveld; natuur en 
groen, daarbij worden water, bloemen, fruitbomen en struiken, heggen, bomen, boomstammen en 
het groene dak geschaard; educatie, hieraan leveren de aanleg van water, bloemen, fruitbomen en 
struiken, de moestuin en recyclebak een bijdrage; en rustplekken, waarvoor de boomhut, picknicktafel 
en boomstammen zorgen. 

3. Buurt 
De belangengroep ‘Buurt’ heeft als belangrijkste eis het beperken van geluidsoverlast hebben van het 
schoolplein. Ook wil de buurt interactie en betrokkenheid (met een opengesteld schoolplein) en 
groen. De aanleg van bomen, een heg met klimop en de stilteverordening spelen de grootste rol bij 
het voorkomen van geluidsoverlast. De betrokkenheid bij het schoolplein wordt vergroot door de 
aanleg van een openbare moestuin en door het schoolplein open te stellen voor buurtkinderen buiten 
schooltijd. In het kader van veiligheid, worden de zijden van het schoolplein die aan wegen grenzen 
afgesloten door struiken of een hek bedekt met klimop. De bomen, klimop, struiken, grasveld en muur 
met muurflora leveren een bijdrage aan de vergroening van het schoolplein. 
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4. School 
De belangengroep ‘School’ vindt een aantal punten belangrijk wat betreft het schoolplein: de 
veiligheid en aansprakelijkheid moet geregeld zijn, het schoolplein moet buiten schooltijd opengesteld 
worden voor kinderen, de leerlingen moeten buiten kunnen sporten en spelen, er moet meer natuur 
en groen komen op het plein, en vergroening van het plein moet de educatie ten goede komen. 
Daarnaast is het erg belangrijk dat de kinderen rustig zijn in de les en zich goed kunnen concentreren. 
Voor de veiligheid en aansprakelijkheid op een open schoolplein moet er in de pauzes iemand zijn die 
het toezicht houdt. Voor het sport- en spelmogelijkheden in een groen jasje zorgen een sportveld, een 
verhoging met groene hoek en speeltoestel, een doolhof en een boog van wilgentenen. Voor het 
aanbrengen van meer natuur en groen zijn de groene hoek op de verhoging, de struiken, de grote 
treurwilg en de boog van wilgentenen toegepast. De moestuin is belangrijk voor het aspect educatie. 
Voor de rust zijn er het sportveld – omdat kinderen hier kunnen kinderen rondrennen en zo hun 
energie kwijt kunnen raken in de pauze – de bankjes en de picknicktafel aangebracht. 
 

4.2 Toelichting bij vergroeningsmogelijkheden 
Aan de hand van de in Paragraaf 4.1 beschreven scenariotekeningen is een lijst opgesteld waarin 
diverse mogelijke mogelijkheden worden beschreven. Het gaat bij deze mogelijkheden om eventuele 
aanpassingen aan het schoolplein die vergroening en educatie ten goede komen, alsmede de 
speelbaarheid voor kinderen behouden. De wensen van de reeds genoemde belangengroepen uit de 
tabel van Bijlage 13 vormen – naast de scenariotekeningen uit Bijlage 14 – eveneens een deel van de 
basis van de lijst met vergroeningsmogelijkheden. De lijst vormt Bijlage 15. Naast een korte uitleg van 
enkele effecten van de verschillende maatregelen en aanpassingen, is ook vermeld voor welke 
belangengroep het doorvoeren van een bepaalde maatregel of aanpassing het meest aantrekkelijk is.  
 

4.3 Casus: OBS De Uitkijktoren 
Enkele van de vergroeningsmoglijkheden, beschreven in de vorige paragrafen, zijn toegepast op een 
casus. Voor deze casus is gekozen voor het schoolplein van OBS de Uitkijktoren. Om de veranderingen 
extra duidelijk weer te geven, zijn kaarten van de huidige situatie en van de door ons na veranderingen 
gewenste situatie gemaakt. Deze kaarten zijn respectievelijk in Bijlage 4 en Bijlage 16 te vinden. Tevens 
is voor de weergegeven maatregelen en veranderingen een toelichting geschreven in de tabel van 
Bijlage 17. 
 
Aan de hand van de casuskaart kan nu een kleine begroting worden opgesteld. Het betreft hier een 
globale schatting van de kosten aan de hand van algemene en gemiddelde prijzen voor verschillende 
producten of diensten, verkregen via bouwmarkten, tuincentra of hoveniersbedrijven. Via het 
karteringsprogramma ArcMap is vervolgens berekend wat de oppervlakte is van de delen van het 
schoolplein waarop de verschillende vergroeningstoepassingen worden gedaan. Zo wordt globaal 
berekend wat de totale kosten voor een vergroening in die situatie zouden zijn. Deze schatting komt 
uit op iets minder dan €55.000,-. Een tabel met de berekeningen voor deze casus is te vinden in Bijlage 
18. Door middel van leerling- of buurtinitiatieven kunnen bepaalde kostenposten, zoals de aan de 
meeste van de vergroeningsmaatregelen verbonden hovenierskosten, kunnen worden beperkt. Deze 
initiatieven hebben tevens een hoge participatiewaarde en een educatieve waarde. Daarnaast 
behoren eventuele subsidieregelingen op nationale of internationale schaal tot de mogelijkheden. Een 
van de grootste kostenposten in Bijlage 18 is het plaatsen van zonnepanelen. Naast de verhoogde 
milieuwaarde van het zelf opwekken van deze groene stroom, kan dit op termijn ook gunstig zijn voor 
de vermindering van energiekosten. Het gemiddelde energieverbruik van een basisschool ligt op 
50.000 kWh elektriciteit per jaar. (SME Advies, 2007) Een dak met zonnepanelen kan jaarlijks 
gemiddeld 150 kWh per m2 aan groene stroom opwekken. Dit komt in het geval van de casus neer op 
ongeveer 33.000 kWh per jaar. Met een kWh-prijs van €0,20 komt dit neer op een besparing van 
€6.600,- per jaar. De investering in zonnepanelen van €27.500,- is zo dus in 5 jaar terugverdiend, 
waarna de zonnepanelen voor kostenvermindering in het jaarlijkse energieverbruik gaan zorgen.  
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5. Evaluatie 
Zoals bij elk onderzoek, is er ook bij het maken van dit LOP een aantal factoren dat ervoor kan zorgen 
dat gewenste resultaten niet worden bereikt. Dit kunnen interne factoren zijn, doordat de 
communicatie in de onderzoeksgroep onderling tussen de onderzoeksgroep en de opdrachtgever 
stroef verloopt, maar dit kunnen ook externe factoren zijn. Deze externe factoren worden veroorzaakt 
door invloeden van buitenaf, waarop de onderzoeksgroep niet altijd invloed heeft. 
  
De ondervonden procesproblemen bij het maken van dit LOP kunnen voornamelijk worden geschaard 
onder externe risico’s. Het meest significante knelpunt kwam voort uit problemen in de communicatie 
tussen de projectgroep en opdrachtgevers. Door een miscommunicatie met de gemeente Weert, lag 
de focus van het LOP in de eerste fase van het project op Basisschool De Kameleon en haar omgeving. 
Voor het stadspark Fatima dat naast deze school gelegen is, was echter reeds een plan ontwikkeld 
waarbij integratie van het schoolplein van Basisschool De Kameleon een onderdeel van was. Zo is in 
de beginfase van het schrijven van dit LOP tijd verloren gegaan. 
 
Het onderzoeksproces verliep ondanks deze communicatieproblemen voorspoedig. Na 
literatuuronderzoek en een veldwerkdag kon een plan van aanpak worden opgesteld. Vervolgens 
werd het (literatuur)onderzoek voortgezet en is er op maandag 11 maart een afspraak ingepland met 
een basisschool in Weert. Het doel van deze afspraak was om basisschoolkinderen van groepen 4 t/m 
8 te laten tekenen hoe hun ideale (groene) schoolplein eruit zou moeten zien. Deze gegevens zijn 
vervolgens als referentiemateriaal voor de hele gemeente gebruikt voor de belangengroep 
‘leerlingen’. In de laatste fase van het maken van dit LOP is de afronding van het tekstuele gedeelte 
aan bod gekomen, alsook het maken van de poster en het in elkaar zetten van de presentaties. 
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Bijlage 1: Tabel met aanwezige bodemtypes in de gemeente Weert 

 

Bodemtype Naam Beschrijving 

Dikke zandeerdgrond zEZ23  

EZg23 

Hoge zwarte enkeerdgrond met fijn, lemig zand 

Lage enkeerdgrond met fijn, lemig zand 

Humuspodzolgrond Hn21 

Hn23 

(c)Hn23 

cHn21 

Veldpodzolgrond met fijn, leemarm en zwak lemig zand 

Veldpodzolgrond met fijn, lemig zand 

Veldpodzolgrond met fijn, lemig zand (cultuurdek) 

Laarpodzolgrond met fijn, leemarm en zwak lemig zand 

Leemgrond Ln5 Poldervaaggrond met zandige leem 

Veengrond Vz 

Vp 

zVz 

Vlierveengrond met zand <120 cm 

Vlierveengrond met humuspodzol <120 cm 

Meerveengrond met zand <120 cm 

Moerige podzolgrond vWp 

zWp 

Moerige podzolgrond met moerige bovengrond 

Moerige podzolgrond met minerale eerdlaag en moerige 

tussenlaag 

Moerige eerdgrond vWz 

zWz 

Moerige eerdgrond met moerige bovenlaag op zand 

Moerige eerdgrond met zanddek en moerige tussenlaag op 

zand 

Kalkloze zandgrond pZg23 

pZn21 

pZn23 

Zd21 

Beekeerdgrond met fijn, lemig zand 

Gooreerdgrond met fijn , leemarm en zwak lemig zand 

Gooreerdgrond met fijn, lemig zand 

Duinvaaggrond met fijn, leemarm en zwak lemig zand 

Kalkhoudende 

zandgrond 

Zn23 Vlakvaaggrond met fijn, lemig zand 
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Bijlage 2: Bodemkaart van de gemeente Weert 
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Bijlage 3: Lijst met doelsoorten

Soort Habitatseisen 

Egel Winterslaapplaats: composthoop/rommelhoekjes. 

Aanwezigheid van insecten en ongewervelden als slakken en wormen. 

Rode eekhoorn Grote hoeveelheid (oude) bomen.  

Voedselaanbod: noten/zaden of dierlijk voedsel. 

Rosse vleermuis Verblijfplaatsen: oude bomen 

Foerageerplaatsen: open waterrijk landschap, langs bosranden of op open 

plekken 

Aanwezigheid van grotere insecten, zoals kevers en nachtvlinders. 

Gewone 

dwergvleermuis 

Verblijfplaatsen: gebouwen met spouwmuren, spleten of dakpannen/ oude 

bomen/kasten. 

Foerageerplaatsen: afwisselende structuren met begroeiing en water.  

Aanwezigheid van kleine insecten. 

Ruige dwergvleermuis Verblijfplaatsen: oude bomen/kasten/spouwmuren/spleten of onder 

dakpannen. 

Foerageerplaatsen: halfopen bosrijke gebieden, ook op oevers van 

waterpartijen. 

Aanwezigheid van kleine insecten. 

Gewone 

grootoorvleermuis 

Verblijfplaatsen: oude bomen/kasten/spouwmuren/spleten of onder 

dakpannen. 

Foerageerplaatsen: halfopen, beschutte plekken in kleinschalig 

parklandschap.  

Aanwezigheid van grotere insecten, zoals vlinders, spinnen en kevers. 

Laatvlieger Verblijfplaatsen: vooral in gebouwen; spouwmuren/zolders/schoorstenen 

etc. 

Foerageerplaatsen: open tot halfopen, beschutte plekken in landschap.  

Aanwezigheid van grotere insecten, zoals vlinders, spinnen en kevers. 

Grauwe vliegenvanger Halfopen, kleinschalig parklandschap 

Foerageert vanaf uitkijkpost op voornamelijk vliegende kleine insecten. 

Huismus Leeft en broedt in vrij open landschap van menselijke omgeving, rommelige 

tuinen en parken. 

Foerageert op insecten en zaden/granen. 

Gierzwaluw Afhankelijk van gebouwen met geschikte holtes en spleten om te broeden. 

Foerageert in vlucht op kleinere insecten. 

Huiszwaluw Open omgeving. Afhankelijk van geschikte gevels aan gebouwen. 

Foerageert in vlucht op kleine insecten. 

Alpenwatersalamander Weinig kritisch. Afhankelijk van water in park- of bosachtige omgeving. 

Leeft van grotere (meest aquatische) insecten. 

Gewone pad Poelen van redelijke waterkwaliteit. Weinig kritisch op habitat, komt op 

heel veel plekken voor. 

Afhankelijk van grotere insecten/kleine knaagdieren etc. 

Poelkikker Indicator van goede waterkwaliteit. Komt voor in vennen in hoogveen, op 

zandgronden en in agrarisch landschap.  

Leeft van kleinere (meest aquatische) insecten.  

Eikenpage Kan overal voorkomen waar grote (Zomer)eiken staan. 
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Bijlage 4: Kaart huidige situatie OBS de Uitkijktoren 
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Bijlage 5: BULG-analyse



LOP Basisscholen Weert 
 

24 
 

Bijlage 6: Getranscribeerd interview gemeente Weert 
 
Wat was de beweegreden om met dit project te starten? (probleem)  
Weert is al een aantal jaar bewust bezig om de groenste gemeente te zijn, in 2014 waren we zelfs de 
groenste gemeente van de Wereld. Dit natuurlijk niet alleen voor de titel, maar ook voor alle 
voordelen die eraan vast zitten. Groen zorgt ook voor een ‘klimaatproof’ omgeving. Dit houdt in dat 
de klimaatstress wordt verminderd. We willen mensen ook bewust maken van hoe die dingen werken 
en wat de problematiek is. Een ander belangrijk punt voor de gemeente is de duurzaamheid van 
Weert. We willen aan de bewoners laten zien dat wij er ook mee bezig zijn zodat zij er ook mee bezig 
zijn. Ook willen we de scholen zelf het onderhoud laten doen, zodat de kinderen worden betrokken. 
Er moet ook een informatiewaarde aan het schoolplein komen. De leesbaarheid van de geschiedenis 
willen we graag in het landschap behouden of restaureren. Alle elementen zichtbaar maken in het 
landschap, vooral omgevingsafhankelijke cultuurhistorie (misschien via een GIS topkaart)  
 
Om welk niveau scholen gaat het en welke scholen gaat het?  
Het gaat over alle basisscholen in weert en omgeving. We vinden het ook erg leuk als jullie de buurt 
rondom de basisscholen meenemen.  
 
Zijn er al meer mensen mee bezig?  
Nee niet echt, een aantal scholen zijn al vergroenend bezig met een tiny forest, niet op het schoolplein 
maar ergens in de buurt van de school.  
 
Wat is de meerwaarde (doel) van het project  
Energieneutraal gebouwde schoolgebouwen. Meer schaduw creëren op schoolpleinen. Het is 
handiger om scholen zelf te vergroenen en de buurtomgeving vergroenen. Dan schuilplaatsen voor de 
zon en de regen te ontwikkelen.  
 
Wat verwacht u van het project? 
Vanuit ons perspectief naar het gebruik van schoolpleinen kijken en afhankelijk daarvan de kansen 
uitwerken en laten zien in het plan. Hoe het klimaat en vergroening te verwerken in de pleinen?  
 
Welke belangengroepen zijn belangrijk 
NMC Weert Natuureducatie, cultuurhistoriecentrum (verzorgen lespakketten voor de scholen, bieden 
een programma van theorie en praktijk), www.nmcweert.nl, Jet en Joris.  
 
Welke belangengroepen zijn beschikbaar?  
Die we net besproken hebben kunnen jullie altijd mailen en voor omwonende zijn er avonden en de 
scholen zijn geïnformeerd. 
 
Winst halen uit participatie van de belangroepen? In hoeverre laten meewerken? 
Mensen benaderen mag, mits opdracht wordt uitgelegd (dat het is vanuit de gemeente). 
Verschillende doel- en belangengroepen betrekken (scholen, kinderen, enquête rondom de 
uitwerkingslocaties). Ouders en kinderen gefaseerd zelf gedeelten van de plannen uitvoeren. De 
gebruikers laten meehelpen en betrekken. Verbinding leggen tussen de schoolomgeving (buurt) en 
natuurontwikkeling.  
Een mooi voorbeeld van participatie hier in Weert is: Stichting IKL (kleine landschapselementen) -> 
bijenlint grasland omzetten naar bloemrijk gebied-> schoolklassen verbinden met dit project en idee 
“Bijenoase” (OBS Molenakker). 
 
 
 

http://www.nmcweert.nl/
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Merkt u in Weert al iets van de Klimaatstress? 
Het stedelijk gedeelte van Weert ligt op een zandeiland, de historische binnenstad heeft last van 
verdroging (behalve bij heel veel regen), omliggende wijken wateroverlast. Regenwater opvangen en 
gebruiken voor andere doeleinden.  
 
Wat zijn de randvoorwaarden 
De 5 hoofdthema’s uit visie moeten goed toegepast worden op de scholen.  
Stadsdeelvisie zuid (zuidelijk gedeelte Weert) -> alle thema’s richting gegeven.  
Wijkvisies meer in detail -> betekenissen voor de wijken zelf (gesprekken met burgers direct -> 
ideeën).  Ook biodiversiteit, vergroening, klimaatverandering, ecologie en natuur moet goed 
toegepast worden. Houdt rekening mee wat we in de scholenomgeving kunnen doen om fysiek de 
thema’s te verbeteren. Rekening houden met het niet compleet kunnen veranderen van 
schoolpleinen, bij grotere plannen haalbaarheid overwegen 
 
Hoeveel tijd wilt u eraan besteden? 
Ik heb tijd voor af toe een voortgang gesprek. Tussentijdse voortgang en vragen kan via de mail.  
 
Wat is het budget? 
Er is geen vastgesteld budget: maar je mag ervan uitgaan dat er wel wat geld voor is, zeker als het gaat 
om biodiversiteit plannen.  
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Bijlage 7: Getranscribeerd interview basisschooldirecteur 
 
Bent u tevreden met het huidige schoolplein?  
Nee, ik vind dat kinderen op dit schoolplein zichzelf niet genoeg kunnen uitleven, het spelen is vaak 
eenzijdig en veroorzaakt elke pauze wel mening verschillen. De leraren merken ook dat de kinderen 
geen leuke pauze hebben gehad. De Kinderen zijn agressiever, hebben minder concentratie en willen 
snel naar huis. Ook is de indeling van het speelplein erg onlogisch, de bomen die er zijn staan in de 
weg, ze moeten wel blijven staan maar het zou fijn zijn als ze de bomen een functie krijgen.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat die problemen zijn oplosbaar zijn aan de hand van een Groen 
schoolplein, lijkt dit u wat?   
Nou ik denk het wel, alleen het ligt er natuurlijk ook aan hoe het schoolplein is ingericht.  
 
Wat zijn uw eisen voor een natuurlijker schoolplein?  
Ik vind het natuurlijk heel erg belangrijk dat de kinderen tevreden zijn. Er zal rekening gehouden 
moeten worden met hun eisen. Vaak zijn kinderen fantasierijk, dus neem het niet te serieus. Niet 
alleen de mening van kinderen vind ik belangrijk, ook hun veiligheid. Af en toe kunnen er natuurlijk 
ongelukken gebeuren maar natuurlijk streven we naar een ongeluk vrij speelplein. Het schoolplein 
moet er aantrekkelijk uitzien, laatst waren we naar de NOT-beurs in Utrecht. Hier hebben we heel veel 
speeltoestellen gezien. Mijn mening is: hoe hoger hoe beter, maar dit botst natuurlijk wel een beetje 
met de veiligheid voor kinderen en het vergroeningsidee. Misschien kunnen jullie speeltoestellen 
maken van hout, of echte boomstammen. Het schoolplein moet er ook voor zorgen dat de kinderen 
veel bewegen, ik wil graag dat de kinderen hun drukte op het schoolplein achter zich kunnen laten. 
Het is natuurlijk ook mooi meegenomen als het schoolplein een educatieve waarde heeft. Veel 
kinderen weten niet waar al het eten vandaan komt, het is natuurlijk ook leuk om tussendoortjes uit 
de schooltuin te halen. Laatst was ik bij mijn moeder in het bejaardenhuis, en hier hadden ze een pluk 
en geur tuin. Dit is ook erg leuk voor de jongere kinderen op school.   
 
Hoe is het contact met de buurt?  
De buurt is zeer tevreden met de ligging van de school, de buurtkinderen zitten hier natuurlijk ook op 
school. Wij als school zitten ook in de buurtpreventie Whatsapp-groep om de omgeving zo veilig 
mogelijk te maken.   
 
Wilt u dat het schoolplein voor de buurt buiten schooltijden opengesteld kan worden?  
Natuurlijk! Het zou erg fijn zijn voor de kinderen met een kleine tuin, ze kunnen dan spelen op het 
schoolplein. Alleen als er dan iets gebeurt is het moeilijk om te ondervinden wie er aansprakelijk is. 
Hiervoor zal een vrijwilliger moeten worden aangewezen.  
 
Is het mogelijk dat de buurt en de leerlingen samen het schoolplein aanleggen? En het 
onderhouden?  
Onderhouden is misschien wel een leuke mogelijkheid voor de kinderen om te leren hoe je in de tuin 
werkt. Maar geeft natuurlijk ook een groter betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Maar het 
wordt wel moeilijk om dit in te plannen tijdens schooltijden, dit zal dan iemand zijn eigen initiatief 
moeten worden buitenschooltijd.  
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Bijlage 8: Voorbeeldtekeningen van leerlingen voor een groen schoolplein  
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Bijlage 9: Resultaten analyse van kindertekeningen  

Idee  Frequentie  Haalbaar  

Voetbalveld gras  19  Ja  

Afscheiding van planten  9  Ja  

Kabelbaan  3  Nee  

Boomhut  22  Ja  

Schommels  16  Ja  

Glijbaan  10  Ja  

Vijver/water/brug  7  Ja  

Skelterbaan  1  Nee  

Parcours  4  Ja  

Struiken  1  Ja  

Klimmuur/klimrek  8  Ja  

Zwembad  1  Nee  

Zandbak  7  Ja  

Speelhuis/hut  5  Ja  

Picknicktafel, bankjes  4  Ja  

Boom  9  Ja  

Trefbalveld  10  Ja  

Bloemen  12  Ja  

Trampoline  3  Nee  

Lagere hekken  1  Ja  

Wip  2  Ja  

Duikelrek  2  Ja  

Moestuin  9  Ja  

Zand  3  Ja  

Tafeltennistafel  1  Ja  

Doolhof  2  Nee  

Kuil  1  Ja  

Boomstam/hout  5  Ja  

Handbalveld  1  Nee  

Hangmat  1  Ja  

Praatpaal  2  Ja  

Gras  3  Ja  

Zon  1  Ja  

Recyclebak  1  Ja  

Afscheiding van stenen  1  Ja  

Bijen  2  Ja  

Fruitbomen  2  Ja  

Vlinder  3  Ja  

Mossen  1  Ja  

Modder  1  Ja  

Zaadjes  1  Ja  
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Bijlage 10: Gecategoriseerde resultaten analyse van kindertekeningen 
Speeltoestel  Boomhut  

Schommels  
Glijbaan  
Klimmuur/klimrek  
Zandbak  
Wip  
Duikelrek  
Praatpaal  

22  
16  
10  
8  
7  
2  
2  
2  
69  

Sport  Voetbalveld gras  
Parcours  
Trefbalveld  
Tafeltennistafel  

19  
4  
10  
1  
34  

Natuur/groen  Afscheiding van planten  
Vijver/water/brug  
Struiken  
Boom  
Bloemen  
Moestuin  
Zand  
Kuil  
Boomstam/hout  
Gras  
Zon  
Bijen  
Fruitbomen  
Vlinder  
Mossen  
Modder  
Zaadjes  

9  
7  
1  
9  
12  
9  
3  
1  
5  
3  
1  
2  
2  
3  
1  
1  
1  
70  

Educatie  Moestuin  
Recyclebak  
Fruitbomen  

9  
1  
2  
12  

Relaxen/rust  Speelhuis/hut  
Picknicktafel, bankjes  
Hangmat  

5  
4  
1  
10  

Zonering  Afscheiding van planten  
Lagere hekken  
Afscheiding van stenen  

9  
1  
1  
11  
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Bijlage 11: Overzichtstabel uit Plan van aanpak 

Theorie Wat Hoe Waarom (waarom wat en hoe) Tussenproduct 

 1. Ecologie  
Wat zijn de aanwezige ecologische kenmerken van de 

omgeving van Gemeente Weert? 

2. Mensen wensen 
Wie zijn de belanghebbenden? 

Wat zijn hun eisen ten opzichte van het toekomstige 

groene schoolplein?   

3. Sociaalecologische samenhang op het 
schoolplein en omgeving 

Hoe worden sociale behoeftes en ecologische 

kenmerken geïntegreerd in een nieuw 

schoolpleinontwerp? 

4. Stappenplan voor vergroening 
Welke stappen kunnen worden genomen door scholen 

om hun pleinen en omgeving te vergroenen? 

1. Ecologie 
Synbiosys, Eiland theorie   

Natuur in relatie met de omgeving landschap ecologische 

modellen, samenhang van de natuur.  

2. Mensen wensen  
Pestoc-analyse en tabel met 3B’s, BULG-analyse, 

Participatieladder.   

3. Sociaalecologische samenhang op het 
schoolplein en omgeving.  

Voorwaarden schoolplein, literatuur ‘Groene Schoolplein’  

4. Stappenplan voor vergroening  
Concept opstellen van algemene vergroeningsstappen 

voor schoolpleinen. 

 

1. Ecologie 
Voor goede kwaliteit beplanting op het 

schoolplein is een goed beeld van de ecologie 

van belang. 

2. Mensen wensen 
Ter verduidelijking van de belanghebbenden en 

ter bevordering van de tevredenheid van de 

belanghebbenden. 

3. Sociaalecologische samenhang op 
het schoolplein en omgeving  

Om rekening te houden met alle wensen en 

randvoorwaarden. 

4. Stappenplan voor vergroening  
Zodat het concept ook op andere scholen 

toepasbaar wordt. 

1. Ecologie 
Overzicht van aanwezige ecologie in Weert, 

met betrekking tot bodem, cultuurhistorie 

etc.  

2. Mensen wensen 
Analyse visuele inrichting van de scholieren 

+ enquête  

3. Sociaalecologische samenhang 
op het schoolplein en 
omgeving  

Schets van het schoolplein  

4. Stappenplan voor vergroening  
Stappenplan 

Mensenwensen Wat Hoe Waarom (“) Tussenproduct 

 Wie zijn de belanghebbenden? 

Wat zijn hun eisen ten opzichte van het toekomstige 

groene schoolplein? 

Enquête, workshop voor de leerlingen en leraren van 

groep 4 tot 8. Pestoc-analyse en tabel met 3B’s, BULG-

analyse, Participatieladder. 

Ter verduidelijking van gebruikersgroepen. 

Voor tevredenheid belanghebbenden. 

Analyse visuele inrichting van de scholieren 

+ enquête 

Huidige (fysieke) 

kwaliteiten 

Wat Hoe Waarom (“) Tussenproduct 

 Tegels, rubber tegels, rekstok, speeltoestel, toestel, 

hinkelbaan, , zandbak, hek rondom het speelplein, 

bankjes, prullenbak en een aantal bomen 

 

Inventarisatie buurt 

- Ecologisch 
- Speeldoel 

Inventarisatie, de site van de school, Google maps, 

kaartmateriaal, GIS 

Huidige terreinkenmerken in beeld brengen 

  

Kaart  

Randvoorwaarden Wat Hoe Waarom (“) Tussenproduct 

 - Kind veilig 
- Haalbaar 
- Een aantal tegels laten liggen ze zorgen 

voor vasthouden van aardwarmte. 
- Bomen laten staan  

- Speeltoestellen laten staan 

Omgevingsvisie van Weert, Opdrachtgever Gemeente 

Weert (Werner Mentens), teamleider van Basisschool De 

Uitkijktoren (Frank van den Born) en Ronald Boertje. 

Verduidelijking van de grenzen voor het project Lijst randvoorwaarden 

Leren van elders Wat Hoe Waarom (“) Tussenproduct 

 Inventarisatie van buurt schoolpleinen, het vierjarige 

onderzoeksproject: De ‘leer’ kracht van groene 

schoolpleinen. Inspelen op initiatieven van NMCW. 

Inventarisatie en literatuuronderzoek. Leren van NMCW Ter inspiratie en meerdere ideeën opbrengen. Overzicht van ideeën 
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Bijlage 12: Programma van eisen 

  

Criteria per 

deelanalyse 

Huidige kwaliteiten  Programma van eisen/geïntegreerde 

ontwerpcriteria 

Fysieke 

kwaliteiten 

  

Bodemtype: zwarte 

enkeerdgrond 

Potstalsysteem 

PNV: wintereiken-beukenbos/ 

nat elzen-eikenbos 

Groenste regio: Weert heeft 

437 waargenomen inheemse 

plantensoorten.  

 

Focus ligt op OBS De 

Uitkijktoren in Wijk Boshoven, 

het schoolplein is hier relatief 

‘grijs’. 

• Passende vegetatie gebruiken   

• Cultuurhistorie zichtbaar 

terugbrengen  

Mensenwensen PESTOC-analyse:  

Politiek: Weert lokaal 

Economisch: Gemeente Weert 

Sociale organisaties: Wijkraad 

Boshoven  

Omgeving en milieu: IVN 

Weert, IKL Limburg en Stichting 

Groen Weert.  

 

BULG-analyse: de gemeente, 

de directeur, de leraren, de 

kinderen, de buurt, de ouders  

• Groenste gemeente  

• Verhogen biodiversiteit 

• Rekening houden met aanwezige 

flora en fauna 

• Verminderen klimaatstress 

• Het goede voorbeeld geven van 

duurzaam aanpakken 

• Toepasbaar op meerdere scholen in 

gemeente Weert 

• Tevreden belangengroepen 

• Bewoners bereiken  

• Zo min mogelijk geluidsoverlast 

• Veiligheid op het schoolplein 

• Tevreden kinderen  

• Ruimte om te sporten  

• Uitdagende speeltoestellen  

• Ruimte om tot rust te komen  

• Mogelijkheid voor leerzame 

activiteiten 

• Voor een groen schoolplein zijn er 

groene elementen nodig (zand, 

speelwater, bomen, struiken, 

bloemen, grasvelden en 

schooltuinen) 
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Bijlage 13: Wensentabel belangengroepen 
 
 
 
 
 

 

Belangengroep Belangrijkste wensen 
Gemeente 1. Ecologische stapstenen creëren 

2. Klimaatbestendig maken van de 
stedelijke omgeving 

3. Biodiversiteit verhogen 
4. Duurzame leefomgeving creëren 
5. Groenste gemeente blijven 
6. Bewustwording en activisme creëren 

onder de inwoners 
7. Inwoners betrekken bij vergroening van 

de leefomgeving 
8. Natuureducatie bieden 
9. Cultuurhistorie accentueren, 

restaureren 

Leerlingen 1. Voldoende speelmogelijkheden 
2. Voldoende sport- en spelmogelijkheden 
3. Meer bloemen en bomen; meer groen 
4. Buiten les krijgen 
5. Voldoende rustplekken; bankjes, 

boomhutten, picknicktafels 

Buurt 1. Rust; geen overlast van de spelende 
jeugd 

2. Groene leefomgeving 
3. Interactie en betrokkenheid met de 

buurt en de school 
4. Veiligheid voor spelende jeugd 
5. Speelmogelijkheden voor jeugd 

School 1. Veiligheid voor spelende kinderen; 
geen aansprakelijkheid voor de school 

2. Schoolplein onder vrijwillig toezicht 
open voor buitenschools gebruik 

3. Speelmogelijkheid voor kinderen, zodat 
ze rustiger zijn in de klas 

4. Tevredenheid van kinderen en ouders 
5. Aanwezigheid van port- en 

spelmogelijkheden 
6. Meer natuur en groen 
7. Natuureducatiemogelijkheden; 

buitenlessen 
8. Rustplekken voor kinderen; bankjes, 

boomhutten, picknicktafels 
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Bijlage 14: Schematische scenariotekeningen 

 

  Figuur 5: Scenario vanuit wensen buurt 

Figuur 4: Scenario vanuit wensen gemeente 
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Figuur 7: Scenario vanuit wensen leerlingen 

Figuur 6: Scenario vanuit wensen school 
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Bijlage 15: Vergroeningsmogelijkheden 

Maatregel Toelichting 

Aanleggen tiny forest Het draagt bij aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid, 

biedt speel en leermogelijkheden waardoor het voor 

alle belanghebbenden aantrekkelijk is. 

Aanleggen vijver Voldoet voornamelijk aan de wensen van de gemeente. 

Het is een afweging of dit op een schoolplein mogelijk 

is omdat deze maatregel risico’s meebrengt met 

betrekking tot de veiligheid van de leerlingen. 

Aanleggen bloemrijk grasland Heeft voornamelijk ecologische waarde, biedt verder 

educatieve mogelijkheden. 

Verharding verwijderen Bevordert de afvoer van regenwater en vermindert 

hittestress. 

Vrijstaande bomen aanplanten Levert schaduw op het schoolplein, esthetische waarde 

voor de buurt en vergroening voor de gemeente. 

Inzaaien/aanplanten van nectarplanten Verhoogt de biodiversiteit. Biedt verder educatieve 

mogelijkheden. 

Stukken verharding laten liggen Het vasthouden van aardwarmte is een duurzame 

manier van stoken, aantrekkelijk in het kader van 

duurzaamheid. 

Het plaatsen van zonnepanelen Levert duurzame energie. 

Aanleggen moestuin Aantrekkelijk voor alle belanghebbenden. Levert 

duurzaam voedsel, biedt mogelijkheden voor educatie 

en kan verbondenheid in de wijk of op de school 

teweegbrengen. 

Plaatsen van houten speeltoestellen 

(boomhut, klimtoren, schommel etc.) 

Bevordert de tevredenheid van leerlingen en daarmee 

ook van docenten. Afweging van welke toestellen en 

hoeveel is aan de scholen zelf. 

Zand of houtsnippers aanbrengen 

rondom speeltoestellen 

Bevordert de veiligheid van de kinderen tijdens het 

spelen, verder bevordert dit de afvoer van regenwater. 

Plaatsen van sportgelegenheden 

(voetbal- of trefbalveld etc.) 

Bevordert de tevredenheid van leerlingen. Verbeterd 

de afvoer van regenwater. 

Ontwikkelen speelgelegenheid met 

water 

Bevordert de tevredenheid van leerlingen. Reduceert 

hittestress en bevordert de afvoer van regenwater. 

Plaatsen van zit- en relaxgelegenheden Bevordert de tevredenheid van leerlingen. 

Het inbrengen van 

(huis/kinderboerderij) dieren 

Bevordert de tevredenheid van leerlingen. 

Aanbrengen van mos of vegetatie op 

het dak van de school 

Bevordert biodiversiteit, reduceert hittestress. Vooral 

aantrekkelijk voor de gemeente. 

Het aanplanten van fruitbomen Aantrekkelijk voor alle belanghebbenden, het verhoogt 

voornamelijk de tevredenheid van de school en de 

leerlingen. 

Hekken vervangen door hagen of 

hekken met klimplanten 

Verhoogd de esthetische waarde van het schoolplein, 

biedt verder mogelijkheden voor biodiversiteit. 
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Bomen of struiken rondom het 

schoolplein plaatsen 

Vermindert geluidsoverlast door spelende kinderen 

voor de buurt en bevordert de esthetische waarde. 

Verder interessant voor fauna. 

Borders of bloembakken op en rondom 

schoolplein plaatsen 

Vergroot de esthetische waarde van het schoolplein 

voor zowel school als buurt en stimuleert de komst van 

insecten, ten behoeve van biodiversiteit. Door borders 

of bloembakken te gebruiken, wordt het risico op 

vertrapping door spelende kinderen verkleind. 
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Bijlage 16: Kaart gewenste situatie na veranderingen casus 
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Bijlage 17: Toelichtingstabel casuskaart 
Meidoornhaag   Alle hekken op en om het schoolplein worden vervangen door 

meidoornheggen. Het grootste deel van deze heggen zal laag 
blijven, zodat er nog wel uitzicht is. Enkel een klein stuk wordt 
vervangen door een hoge meidoornhaag. Er is voor meidoorn 
gekozen omdat deze soort een hoge ecologische waarde heeft.  

Grasveld   Alle tegels rondom het trefbalveld en de fietsenstalling worden 
vervangen door gras. Dit grasveld zorgt voor zowel wateropvang als 
hittestressreductie. Ook biedt het de kinderen een plek om te zitten 
en spelen.  

Houtsnippers   De rubbertegels van het houten klimtoestel worden vervangen door 
houtsnippers, omdat houtsnippers milieuvriendelijker zijn dan 
rubbertegels.  

Bloemenrandjes   Aan de heg-kant van het grasveld wordt een bloemenrandje 
aangelegd. Ook worden de tegels aan de heg-kanten van het 
houten klimtoestel weggehaald en vervangen door 
bloemenrandjes. Hierin worden bloemenmengsels gezaaid van 
bloemen die goed zijn voor de insecten.  

Fruitbomenrij   Er worden aan de zijkant van het schoolplein, tegen de heg aan, 
fruitbomen geplant. Omdat de heg niet hoog is, en de fruitbomen er 
bovenuit groeien, kunnen buurtbewoners er vanaf het pad ook fruit 
plukken. Ook dempen deze bomen het geluid van het schoolplein 
gedeeltelijk. Deze fruitbomen kunnen ook worden vervangen door 
andere soorten.  

Tiny forest met vijver en 
vlinderstruik   

Vanaf de plaats van de zandbak en tot aan de heggen komt een tiny 
forest. Het zand van de zandbak komt onder de speeltoestellen 
(duikelrek en glijbaan) terecht, zodat er nog wel een gedeelte met 
zand is om in te spelen. In het tiny forest wordt een kleine vijver 
aangelegd en worden er vlinderstruiken geplaatst. Het tiny forest 
heeft een hoge ecologische waarde en zorgt daarnaast voor 
schaduw en wateropslag. Ook kunnen de kinderen leren over 
waterplanten en –dieren en tussen de bomen spelen.  

Moestuin   Tegen de school aan worden tegels vervangen door aarde en 
worden moestuinsoorten ingezaaid. De moestuin kan worden 
verdeeld in een aantal ‘tuintjes’, zoals een geurgedeelte (met 
lavendel, munt en citroenplanten), een voelgedeelte (met bijv. 
gewone smeerwortel en brandnetels) en een eetbaar gedeelte (met 
aardbeien, bramen, frambozen, wortelen en prei).  

Klimop   Er worden aan twee gedeelten van de school hekken geplaatst, 
waarop klimop gaat groeien. Deze klimop wordt aan een metalen 
hekwerk geplaatst, zodat deze de stenen van de school niet worden 
aangetast door de wortels. Klimop heeft een hoge ecologische 
waarde. 

Losstaande boom  Tegen de heg aan wordt een enkele zomereik geplaatst. Er is 
gekozen voor een zomereik, omdat deze soort al veelvoorkomend is 
rondom het schoolplein en er daarom goed past. De zomereik 
wordt geplaatst in een al bestaand boomgat.  

Zonnepanelen   Op het schuine gedeelte van het dak van de school worden 
zonnepanelen geplaatst. Op deze manier kan de school 
energieneutraal worden en daarbij een bijdrage leveren aan de 
duurzaamheid van de gemeente Weert.  
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Groendak   Op het platte gedeelte van het dak van de school wordt een 
groendak aangelegd. Dit dak wordt overgroeid door voornamelijk 
mossen.   
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Bijlage 18: Berekeningstabel casus 
Aanpassing Oppervlakte/stuks/variabele Kosten/eenheid Totale kosten 

Meidoorn (lage heg) 263,9 m 

6 stuks per meter 

263,9*6=~1584 stuks 

Verpakking 1600 stuks 

€0,81/stuk 1600*0,81=€1744,- 

Meidoorn (hoge heg) 28,39 m 

6 stuks per meter 

28,39*6=~171 stuks 

Verpakking 175 stuks 

€1,31/stuk 175*1,31=€248,50 

Grasveld 229,46 m2 

 

€1,75/m2 229,46*1,75=~€401,55 

Houtsnippers 77,31 m2 

12 m2 met 1 m3 houtsnippers 

77,31/12=~6,44 m3 

€27,-/m3 6,44*27=~€173,95 

Bloemenrandje 129,27 m2 

 

€20,-/100 m2 

20/100=€0,20/m2 

129,27*0,20=~€25,85 

Fruitbomenrijen 23,03 m3 

1 stuk per m2 voor zowel 

appel- als perenboom 

23 stuks 

€25,-/stuk 

appelboom 

€39,50/stuk 

perenboom 

23*25=~€575,75 appelboom 

23*39,50=~€908,50 

perenboom 

Tiny forest met vijver 

en vlinderstruiken 

113,12 m2 

2 vlinderstruiken 

5 aalbes 

4 rode kornoelje 

1 gewone esdoorn 

2 ruwe berk 

Aanleg vijver hovenier 

 

NB: Dit is een grove schatting 

van de invulling van het tiny 

forest en de hoevenierskosten. 

€5,-/stuk 

vlinderstruik 

€5,-/stuk aalbes 

€5,-/stuk rode 

kornoelje 

€20,-/stuk 

gewone esdoorn 

€20,-/stuk ruwe 

berk 

€50/uur 

aanlegkosten 

5*2+5*5+5*4+20*1+20*2+50

*20=~€1195,- 

Moestuin 21,18 m2 

~18 m2 bruikbare moestuin 

~100 zaden per m2 

100*18=~1800 zaden 

 

NB: Dit is een gemiddelde, 

uitgaande van één soort 

gewas. 

€3,99/150 zaden 

3,99/150=~€0,03/

zaadje 

0,03*1800=~€54,- 

Klimop 17,8 m 

Hekken 0,6 m breed 

17,8/0,6=~29; 25 hekken met 

27 palen van 0,1 m ertussen 

Klimop 0,1 m; 0,1*0,6=6 

klimop planten per hek 

€11,79/hek 

€1,79/plant 

€4,45/paal 

25*11,79+6*1,79+27*4,45=~€

405,89 

Zomereik 1 losse eik €31,03/stuk €31,03 
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Zonnepanelen 221,22 m2 

Oppervlakte zonnepaneel 

2*1=2 m2 

221,22/2=~110 zonnepanelen 

€250,-/stuk 110*250=~€27.500,- 

Groendak 216,5 m2  €40,-/m2 216,5*40=~€8660,- 

Tegelverwijdering 593,37 m2 

Stoeptegels/m2=~9 (incl. 

voegen) 

593,37*9=~5340 tegels 

€23,-/m2 

tegelverwijdering, 

container en 

verwerking 

593,37*23=~€13.647,51 

Totale kosten   €54.995,77 

 


