
Spelen en leren op een 
groenblauw schoolplein

Fijn voor kinderen en de natuur!

Ondersteund door IVN Natuureducatie



Hoe heerlijk is het voor kinderen 
om in de pauze buiten te spelen in 
de natuur, of buiten les te krijgen? 
Op een groenblauw schoolplein 
kan dit. Het is niet alleen gezond 
en leerzaam voor kinderen, 
maar ook goed voor de natuur. 
Daarom willen we in de provincie 
Utrecht heel veel schoolpleinen 
vergroenen. Doe je mee? 

Een groenblauw schoolplein is een 
klimaatbestendige, gezonde en 
natuurrijke speel-leeromgeving. 
Het maakt kinderen spelenderwijs 
bekend en vertrouwd met de 
natuur én kinderen worden jong 
bewust gemaakt van de natuur 
en het klimaat. Buitenspelen in de 
natuur prikkelt de fantasie en maakt 
kinderen meer creatief in het spelen.

Het is het mooiste en beste plein dat een 
school zich kan wensen

Het is gezond voor 
kinderen, zo blijkt ook 
uit onderzoek

Het heeft verschillende 
soorten planten en 
bloemen en trekt vogels 
en insecten aan (goed 
voor de biodiversiteit)

Het draagt bij aan de 
kennis over en band 
met de natuur

Het regenwater kan 
beter weglopen en het 
is minder warm op het 
plein (klimaatbestendig)

Het is een mooi stukje 
natuur in de buurt 



Aan de slag met een groenblauw schoolplein
Ben je als leerkracht, ouder of schoolleider enthousiast geworden en zou je dit 
ook wel willen voor jouw school of de school van je kind? Ga dan naar 
www.utrechtseschoolpleinen.nl. Dit is een centrale plek waar je antwoorden 
vindt op praktische vragen, zoals:  

• Hoe begin ik en welke stappen moet ik doorlopen?
• Welke elementen horen op een groenblauw schoolplein?
• Hoe financier je een groenblauw schoolplein?
• Waar vind ik lesmateriaal?
• Zijn er voorbeelden ter inspiratie? 
• Wat zeggen onderzoeken over groenblauwe schoolpleinen en buitenles?
• Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Moeten we al 
naar binnen?

Mooi plein 
he!

Wat is dat 
voor beestje?

Yes, we gaan 
zo nog buiten 

rekenen!

Ik vind buiten 
spelen leuk

http://www.utrechtseschoolpleinen.nl


Voor meer informatie:  

www.utrechtseschoolpleinen.nl
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De provincie Utrecht hecht veel 
waarde aan een duurzame toekomst 
voor haar inwoners. In 2050 wil 
de provincie Utrecht dan ook 
klimaatbestendig en waterveilig zijn. 
Het betrekken van burgers hierbij en 
het vergroten van de bewustwording 
van hen over groene en blauwe 
maatregelen in hun eigen buurt 
speelt hierbij een grote rol. Vanuit 
het Programma Klimaatadaptatie 
heeft de provincie daarom de ambitie 
om basisscholen te stimuleren een 
groenblauw schoolplein te realiseren. 
Dit sluit tevens aan bij de provinciale 

doelen vanuit biodiversiteit en 
gezonde leefomgeving en de 
gezamenlijke subsidieregeling. De 
provincie heeft IVN Natuureducatie 
de opdracht gegeven om het online 
servicepunt te beheren.

IVN Natuureducatie zet zich als 
landelijke non-profit organisatie in 
voor een groen, gezond en duurzaam 
Nederland. Dit doen we door de 
natuur in de harten van mensen te 
brengen. We laten jong en oud actief 
ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond 
én belangrijk natuur is.

Contact
Heb je na het lezen van deze flyer of het bekijken van de website 
utrechtseschoolpleinen.nl nog vragen? Neem dan contact op met het 
servicepunt groenblauwe schoolpleinen via info@utrechtseschoolpleinen.nl. 
We helpen je graag!

Samen naar een klimaatbestendige en waterveilige provincie
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