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Inleiding
Steden worden steeds groter en de hoeveelheid
groen in de steden neemt steeds verder af. Daarom
is de roep om dit een halt toe te roepen en het
groen weer terug te halen in de steden steeds
luider geworden. Schoolplein kunnen hierin een
belangrijke rol spelen doordat bijna elke buurt wel
een schoolplein heeft. Daarnaast zijn (vooral
bassischolen) vaak gelegen midden in (woon)wijken
waar de verstening het grootst is. Daarnaast is voor
het herinrichten van schoolpleinen geen extra
ruimte nodig is en zijn de meeste schoolpleinen
relatief simpel vormgegeven. Dit komt doordat de
meeste schoolpleinen nu nog zogenaamde “grijze”
schoolpleinen zijn. Dit betekent dat het plein
meestal is vormgegeven met betegeling en enkele
speeltoestellen. Dit alles bij elkaar brengt dat het
vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen
een zeer realistische en effectieve methode is om
de steden te vergroenen en verduurzamen.

De SDG-doelen
De SDG-doelen (Sustainable Development Goals of
Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen op
het gebied van duurzaamheid. Deze doel zijn
opgesteld in 2015 als opvolging van de Millennium
doelen en lopen door tot 2030. Deze doelen zijn
afgesproken binnen de VN en hun leden, dus ook
Nederland. Achter de 17 doelen zitten nog 179
targets die specifieker ingaan op bepaalde aspecten.
Gebaseerd op de deskresearch is er overzicht
gemaakt van de bijdrage van groene schoolpleinen
aan de verschillende SDG-doelen. Hier kwam de
verdeling uit zoals te zien in de tabel. In de volgende
hoofdstukken zullen de doelen nader toegelicht
worden waarvan bepaald is dat deze een bijdrage
leveren aan de SDG-doelen.
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Doel 3: Gezondheid en welzijn
Wat betreft het SDG-doel met betrekking tot de gezondheid en welzijn zijn er twee punten waarbij
groene schoolpleinen bijdragen. Groene schoolpleinen zorgen namelijk voor:
- Meer beweging door kinderen
- Betere psychische gezondheid van kinderen
Over het algemeen is het wat betreft de beweging van kinderen niet positief gesteld. Uit een peiling
van TNO (2006/2007) is gebleken dat slecht 32% van de kinderen voldoende beweegt en voldoen aan
de Norm Gezond Bewegen. Deze norm houdt in dat kinderen minimaal één uur per dag intensief
bewegen. Daarnaast moet 2x per week de activiteiten gericht zijn op de verbetering of handhaving
van de fitheid (uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, coördinatie). Het is daarom niet vreemd dat
gezondheidsproblemen onder kinderen steeds vaker voor komen, zoals obesitas. Dit wordt verder
ondersteund door een vergelijkingen tussen postcodegebieden en de hoeveelheid groen in het
gebied. In postcodegebieden met tenminste 5 hectare aan natuurlijke gebied, lag het percentage van
obesitas onder kinderen ongeveer 28% lager dan in niet-groene postcodegebieden. Dit heeft ook als
gevolg dat de motorische vaardigheden van kinderen onder druk komen te staan.
Meer beweging door kinderen
Gezien het feit dat kinderen een groot deel van de dag doorbrengen op school speelt het schoolplein
hier een belangrijke rol. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderen gemiddeld meer
bewegen op groene (of groen/grijze) schoolpleinen ten opzichte van grijze schoolpleinen. Dit komt
voornamelijk doordat er op groene schoolpleinen een grotere variatie van activiteiten mogelijk zijn
die ook meer uitdagen. De grotere variatie aan activiteiten zorgt er ook voor dat kinderen op meer
verschillende manieren bewegen en hierbij verschillende motorieken en spieren trainen.
Bij het herinrichten van schoolpleinen van grijs naar groen is er echter wel enkele punten waar op
gelet moet worden. Ten eerste moet er goed gekeken worden naar wat voor activiteiten er op het
huidige grijze plein voornamelijk uitgevoerd worden. Er moet dan vervolgens een afweging gemaakt
worden of deze activiteiten ook op het nieuwe plein mogelijk moeten zijn. Wanneer er namelijk
activiteiten weggehaald worden die veel uitgevoerd worden, is er een kans dat de beweging van
bepaalde kinderen verminderd doordat ze hun favoriete activiteiten niet meer kunnen uitvoeren.
Een ander gegeven waar rekening mee gehouden moet worden is dat op een basisschool de
leeftijden van de kinderen heel erg variëren. Het is dus van belang dat voor alle leeftijden wel dingen
te doen zijn op het plein zodat iedereen gestimuleerd wordt om te bewegen in plaats van één of
enkele groepen. Tot slot is het ook belangrijk dat de groene inrichting zorgvuldig gebeurt, anders is er
weinig of zelfs een averechts effect.
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In een andere onderzoek is er
in kaart gebracht welke
activiteiten kinderen uitvoeren
op de schoolpleinen. Hiervoor
bekijken we een onderzoek
genaamd “De “leer”kracht van
schoolpleinen. Hierin is van
kinderen geïnventariseerd wat
ze tijdens de pauzes op het
schoolplein doen. Hieronder
staat de verdeling die hieruit
volgde.

Wanneer dit vergeleken wordt
met de activiteiten op groen
schoolpleinen dan valt op dat
er op groene schoolpleinen
gevarieerder gespeeld en
bewogen wordt. Er wordt
minder gevoetbald en meer
geklommen, gerend en geklauterd. Dit komt doordat deze pleinen de kinderen uitdagen om meer en
gevarieerd te bewegen. Ook zijn er, zoals de naam al zegt, veel natuurlijke elementen verwerkt in
een groen schoolplein. Deze natuurlijke elementen zorgen ervoor dat kinderen meer hun fantasie los
kunnen laten gaan op het plein.

Dit zijn dan ook de redenen dat leerlingen groene schoolpleinen gemiddeld beter beoordelen t.o.v.
grijze schoolpleinen.
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Betere psychische gezondheid van kinderen
Een tweede positieve effect dat groene schoolplein veroorzaken is de verbetering van de psychische
gezondheid van kinderen. Uit de pilot Groene Schoolpleinen (2013) volgde de conclusie dat kinderen
met groene schoolpleinen aangaven school leuker te vinden, meer vrienden te hebben en minder
gepest te worden. Tevens bleek dat leerlingen zich beter na de pauze konden concentreren op een
groen schoolplein, dit gelde voornamelijk voor de jongens. Meisjes lijken beter gebaat met een grijs
schoolplein. Interessant is dan wel dat het vooral jongens zijn die op de basisschool
concentratieproblemen vertonen wat hierdoor dus mogelijk deels verklaart kan worden.
Uit een andere onderzoek uitgevoerd door IVN Nederland komt de conclusie dat een groene
omgeving zorgt voor een andere ontwikkeling van de mensen. Ook is het effect heel laagdrempelig,
dit betekent dat om een effect te creëren de aanleiding niet heel groot hoeft te zijn. Een beetje meer
groen, zorgt al voor een duidelijk effect. Dit word onder andere ondersteund door een studie aan de
Corneell University. Tijdens dit onderzoek werd in kaart gebracht hoeveel groen de studenten
konden zien vanuit hun raam. Hieruit volgde de volgende relatie; hoe meer groen in het uitzicht, des
te beter men konden omgaan met stressvolle levenservaringen.
Verder blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een positieve relatie bestaat tussen het contact
met natuur en aspecten als zelfvertrouwen en veerkracht. Zo laat een onderzoek van Wells & Evans
(2003) zien dat kinderen die vaker in aanraking komen met natuur meer zelfvertrouwen hebben en
beter bestand zijn tegen de
negatieve gevolgen van
stressvolle
levensgebeurtenissen.
Tot slot werd er in het
onderzoek Groene Schoolpleinen
ook het welzijn van de leerlingen
onderzocht. Dit werd gedaan
door kinderen een vragenlijst
van 12 vragen te laten
beantwoorden. Alle vragen
hadden te maken met het
welzijn van de leerlingen op
school. De resultaten hiervan zijn
af te lezen in onderstaande
figuur. Het effect van het type schoolplein lijkt het meeste invloed te hebben in groep 4, daarna in 5
en tot slot 6. Bij groep 4 en 5 worden de groen-grijze en groene schoolpleinen duidelijk beter
beoordeeld dan de grijze schoolpleinen. De trend is hier dus dat hoe jonger de leerlingen, des te
meer profijt hebben ze van een deels of volledig groen schoolplei
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Doel 4: Kwaliteitsonderwijs
Dit doel houdt zich bezig met het garanderen naar toegang van onderwijs voor mannen en vrouwen
overal in de wereld. Verder gaat het doel ook in op het verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en in het bijzonder het onderwijs met betrekking tot duurzame ontwikkeling en een
duurzame levensstijl. Beide komen terug in meerde doelen, zoals duurzame gemeenschappen,
verantwoorde consumptie en productie en duurzame energie.
Verder kan ervoor gezorgd worden dat een groen schoolplein binnen het lesprogramma van een
school gebruikt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gym en biologie. Zo zijn er specifieke
elementen van een groen schoolplein die een educatieve waarde kunnen hebben. Hier is door IVN
onderzoek naar gedaan. De volledige lijst met de elementen te zien in het volgende bestand;
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/educatieve_waarde_van_elementen_op_groen_schoolplein.pdf
Hoewel een groen schoolplein hier dus altijd aan bijdraagt, gaat het vooral erom dat de school ervoor
kiest om dit ook toe te passen Een deel van de van de tabel ziet er als volgt uit.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere niet-natuurlijke elementen die in het ontwerp verwerkt
kunnen worden waar kunnen bewust on onbewust van kunnen leren. Hierbij kan gedacht worden
aan energieopwekkende speeltoestellen, moestuintjes of topografische kaarten. Ook kan er gedacht
worden aan het creëren van lesgeefmogelijkheden op het plein.
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Doel 7: Betaalbare en duurzame energie
Dit doel richt zich op het aanbieden van duurzame energiebronnen voor iedereen en het gebruik
hiervan. Het gebruik van duurzame energie verminderd namelijk de carbon footprint en zorgt voor
minder uitstoot van schadelijke stoffen. De school kan bijdragen aan dit doel door bijv. zelf stroom
op te wekken d.m.v. zonnepanelen of gebruik te maken van groene stroom voor bijvoorbeeld de
verlichting op het plein. Daarnaast zijn er ook manieren op duurzaam energiegebruik toe te passen
op het (school)plein.
Een eerste voorbeeld hiervan
zijn de zogeheten energyfloors.
Dit zijn zonnepanelen van 60*60
cm waar overheen gelopen kan
worden en LED-verlichting in is
verwerkt. Er zijn 3 varianten
van. The Walker, The Gamer en
The Dancer. Voornamelijk The
Gamer en The Walker zijn
interessant voor school. The
Gamer kan gebruikt worden om
een brede variatie van spellen
op te spellen, zoals boter-kaaseieren. The walker kan
geprogrammeerd worden om
dingen weer te geven aan de
hand van big data. Doordat het
gebruik van de enery floors zo breed is, hebben kinderen hier oneindig lang
plezier van en is er veel iedereen wel iets wat hij/zij leuk vindt.
Een tweede voorbeeld zijn de speeltoestellen van kinetics. Dit zijn toestellen
die audio afspelen of lichten laten branden doordat kinderen zelf bewegingen
uitvoeren. Zo kan het zijn de ze aan een hendel moeten draaien of simpelweg
moeten springen. Een voorbeeld van zo’n toestel is de muziekbal.
Een derde element dat geplaatst kan worden is een windvanger. Zoals de
naam als zegt, vangt dit de wind op en zet het vervolgens om in elektriciteit.
Deze elektriciteit kan voor elementen (zoals de verlichten) van het plein
zelf gebruikt worden.
Dit zijn voorbeelden van interactieve spelelementen die gebruik worden
van duurzame energie. Naast het feit dat dit interactieve spelelementen
zijn waaraan geen stroomkosten verbonden zijn heeft het nog een tweede
voordeel, het creëert bewustzijn bij kinderen. Door de kinderen op een
jonge leeftijd al op een interactieve en vooral leuke manier te
introduceren worden ze zich op een jonge leeftijd al bewust van duurzame
energie. Dit nemen ze vervolgens de rest van hun leven mee. Vooral
wanneer dit ook gecombineerd word met informatie uit de lessen, kunnen
deze elementen een meerwaarde vormen voor de leerlingen
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Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame groei is een grote uitdaging van steden in de toekomst, mede doordat steden goed zijn
voor ruim 60-80% van alle energieconsumptie en ruim 75% van de
uitstoot van gassen (SDGnederland.nl, z.d.). Een groen schoolplein draagt bij aan de vergroening en
verduurzaming van een wijk/gemeenschap. Bovendien zijn deze pleinen erg goed voor de
biodiversiteit, kunnen ze goed water opnemen bij hevige regenval, geven ze verkoeling in de warme
zomer en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit.
Verder kunnen groene openbare groene schoolpleinen bijdragen aan subdoel 11.7 “Tegen 2030
universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in
het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.”

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Dit doel gaat in op het belang van duurzame consumptie en productie. Gebruik van vervuilende
energiebronnen moet worden gereduceerd, de voedselproductie moet schoner, er moet minder
afval geproduceerd worden en verspilling van voedsel moet worden tegengegaan. Op dit niveau is er
geen direct verband te leggen tussen het doel en een
groen schoolplein. Indirect kan daarentegen weer naar
de moestuin van SDG 2 worden verwezen.
Op een schoolplein worden waar een moestuin is kan
positief bijdragen aan het bijbrengen van het belang van
dit doel aan de kinderen. Tijdens een onderzoek van de
Universiteit Gent tussen 2014 en 2015 werden er enkele
klassen gevolgd die aan een moestuin werkten, zowel
docenten als kinderen van verschillende scholen in de
regio. Hun onderzoek concludeerde dat door de
moestuin te onderhouden, zowel de kinderen als de
docenten en overige verantwoordelijken nieuwe kennis
en een verbeterde houding ten opzichte van groenten hadden opgedaan. Consumptie van groenten
bleef onveranderd, maar op deze manier stimuleert het onderhouden van een moestuin tot een
nieuwe bewustwording van gezonde productie onder zowel kinderen als volwassenen.
Recycling
Ook kan er aan dit doel bijgedragen worden door het hergebruik van materialen. Dit kan op
verschillende manieren. Ten eerste kunnen bijvoorbeeld speeltoestellen of andere attributen van het
oude plein ingepast kunnen worden in het ontwerp van het nieuwe plein wanneer deze wordt
heringericht. Deze attributen kunnen ook rechtstreeks van andere pleinen komen of tweedehands
zijn. Deze attributen kunnen ook gedemonteerd worden waarna de afzonderlijke onderdelen
hergebruikt kunnen worden voor een ander doel.
Verder kan er voor gekozen worden om producten te gebruiken die duurzaam zijn geproduceerd of
die gemakt zijn van hergebruikte materialen zoals rubberen tegels of houten bankjes. Dit draagt
allemaal bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval en de vermindering van het gebruik van
grondstoffen aangezien er geen nieuwe materialen gebruikt worden.
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Doel 13: Klimaatactie
Wereldwijd groeien de klimaatproblemen, ook in Nederland. Door uitstoot van broeikasgassen stijgt
de gemiddelde temperatuur, we krijgen vaker last van extreem weer als storm en stortregen en we
zijn kwetsbaarder voor overstromingen door zeespiegelstijging. Ook kan klimaatverandering
negatieve gevolgen hebben voor gezondheid, zoals luchtwegproblemen (Rijksoverheid.nl). Het
belang van klimaatactie is dus groot.
Scholen voegen dit soort problemen echter vaak samen met problemen als milieuzorg, sociale
ongelijkheid en mensenrechten tot één context van ‘problemen in de wereld’. Hierdoor hebben
leerlingen vaker moeite het verschil te zien, terwijl dit allemaal heel verschillende problemen zijn.
Scholen kunnen daadwerkelijk voor het klimaat in actie komen. Voorbeelden van acties zijn het
beïnvloeden van leerlingen, voor groene stroom als energiebron kiezen en hier verstandig mee om
gaan, isoleren en kinderen te voet of per fiets brengen/halen (Fastenau, K., 2019). Zo kunnen
kinderen niet alleen van een groen schoolplein genieten, maar leren ze tegelijkertijd het belang
van klimaatactie en duurzaamheid in hun eigen omgeving.
Een onderzoek uit 2020 stelt dat kinderen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs een goede
basis kunnen leggen voor het op gang brengen van de energietransitie. Doordat ze op school leren
dat energie-uitstoot zo veel mogelijk moet worden tegengegaan, kunnen ze hun ouders thuis
hierover vertellen en zo dus ook hun ouders’ gedrag kunnen beïnvloeden. Energietransitie is
weliswaar een ander vraagstuk dan klimaatactie, maar ouders, familieleden en andere wijkbewoners
kunnen op een gelijksoortige manier worden beïnvloedt om bewuster te worden van hun gedrag.
Het klimaatbestendig maken van de stedelijke omgeving is dus van groot belang, zeker met het oog
op de toekomst. Hierin zullen er steeds vaker extreme weerpatronen voorkomen zoals hoge
temperaturen en hevige regenval. Om beide gevallen het hoofd te bieden kunnen er verschillende
maatregelen genomen worden.
Hittestress
Ten eerste kan de hittestress tegengegaan worden door het gebruik van stenen zo veel mogelijk te
verminderen. Dit komt doordat stenen snel warmte opnemen en afstoten. Er kan gekozen worden
om ondergronden te gebruiken die minder snel opwarmen. Verder kan er gekozen worden om
waterelementen in te voegen en zoveel mogelijk schaduw te creëren door hoge begroeiing toe te
passen waardoor minder zonnestralen de bodem bereiken van het plein.
Wateroverlast
Ook wateroverlast kan tegengegaan worden door zo min mogelijk stenen te gebruiken of ander
harde oppervlakken. Betegeling kan namelijk niet goed water opnemen of doorlaten waardoor het
snel erbovenop blijft liggen. Andere ondergronden kunnen water beter opnemen of doorlaten. Er
kan gedacht worden aan gras of boomschors, maar bijvoorbeeld ook waterdoorlatende tegels.
Verder kan er gekozen worden om een bovengrondse waterafvoer aan te leggen in de vorm van
goten in de tegels. Hierdoor kan de regen snel en efficiënt gericht afgevoerd worden. Het kan geleid
worden naar bijvoorbeeld een bloemenperk op het plein of ondergrondse wateropslag in de vorm
van irrigatiebakken. Verder kan er gekozen worden om een groen dak aan te leggen of de
watergoten te laten leiden naar een regenton waardoor het water niet de bodem bereikt en dus
geen overlast kan bezorgen.
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Doel 15: Leven op het land
Dit doel houdt zich bezig met de instandhoudingen van verschillende ecosystemen. Van het
behouden van leefgebieden en de biodiversiteiten. Er wordt o.a. specifiek ingegaan op ontbossing,
woestijnvorming en stroperij. Groen (school)pleinen kunnen bijdragen aan dit doel, doordat
schoolpleinen in de steden kunnen zorgen voor meer diversiteit en de instandhouding van de huidige
ecosystemen.
De meeste duidelijke maatregel die getroffen kan worden is het
plaatsen van groen in de vorm van planten en/of bomen. Dit kan
gedaan worden door de traditioneel te plaatsen langs de zijkanten
van het plein. Er zijn echter ook originelere manieren om planten te
verwerken wat het ontwerp van de schoolplein interessanter
maakt. Zo kan er bijvoorbeeld een wilgenpad/poort gemaakt
worden of een speelbos. Ook kan beplanting dienen als afscheiding
tussen verschillende delen van het plein of als bijv. een verstopplek
voor als kinderen verstoppertje spelen.
Verder kan er specifiek gekeken worden naar de type beplanting.
Afhankelijk van welk type vegetatie er gebruikt wordt, kunnen
bepaalde diersoorten gestimuleerd worden. Dit komt doordat bepaalde typen vegetatie
voornamelijk worden gebruikt door één of enkele diersoorten, zoals specifieke soorten vlinders, bijen
en vogels. Een voorbeeld hiervan zijn de keuze voor bloemen. Zo zijn de winterheide en vlinderstruik
vooral bedoelt voor vlinders. Een ander gegeven waar rekening mee moet worden gehouden zijn de
seizoenen. Ook in de winter moet het plein er nog wel aantrekkelijk uitzien. Het plaatsen van dus
alleen maar zomerbeplanting is mooi voor de zomer, maar werkt totaal niet voor de winter. De
organisatie IVN heeft hier veel informatie over op hun site. Deze is vis de volgende link te bereiken;
https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/groene-schoolpleinen
Over het algemeen is wel bekend dat op
het moment de bijenpopulatie heel erg
aan het afnemen is. Dit is zorgelijk gezien
het feit dat bijen zeer belangrijk zijn voor
de ecosystemen. Sinds 2003 zijn 55% van
de bijensoorten die voorkomen in
Nederland bedreigt en zijn 46 soorten
zelfs helemaal verdwenen. Om dit tegen
te gaan kunnen er bijv. zogenaamde
bijenhotels geplaatst worden of groene
daken op bebouwde structuren.
Het planten van groen zorgt voor meer voedsel en veiligheid
voor de dieren. Er zijn echter ook andere maatregelen die
genomen kunnen worden om de biodiversiteit te faciliteren. Dit
kan zijn het plaatsen van vogel/eekhoornhuisjes of zorgen voor
andere plekken waar dieren kunnen schuilen voor het slechte
weer of zich voort te planten. Ook kan er gekozen worden voor
het plaatsen van een zogenaamde insectenmuur of het plaatsen
van voedselbakjes. Door dit toe te passen wordt het plein
diervriendelijker en wordt het voor de fauna aantrekkelijk om
op het schoolplein te zijn.
Doel 17: Partnerschappen voor doelstellingen
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Doel 17: Partnerschappen voor doelstellingen
Dit doel benadrukt dat het sluiten van wereldwijde partnerschappen voor duurzame
ontwikkeling essentieel is om in 2030 zo veel mogelijk opgestelde doelen te behalen. Stedelijke
vergroening is uiteraard één van die doelen en aangezien hierbij vele partijen betrokken zijn, is het
sluiten van partnerschappen op dit gebied ook van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de
verschillende overheden, belangorganisaties, kennisplatforms, etc. Voor het Groene Schoolpleinenproject is deze samenwerking tussen onder andere de scholen, UVO en studenten weliswaar al
aanwezig.
Verder is onlangs aangekondigd dat de ELCA een Europees platform voor stedelijke vergroening gaat
oprichten om kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn voor biodiversiteit,
klimaataanpassingen en welzijn in de stedelijke gebieden (Mens, R., 2020). Aangezien ook Nederland
hieraan meewerkt, kan hieruit nieuwe kennis en informatie worden opgehaald om toe te passen
voor het vergroenen van onze eigen stedelijke gebieden.

De SDG’s koppelen aan subsidies.
Er zijn meerdere subsidies die organisatie/mensen kunnen aanvragen om hun duurzame projecten te
financieren. Er is gekeken of deze subsidies gebruikt kunnen worden voor de verwezenlijking van de
SDG-doelen die hierboven zijn beschreven.
Jantje beton, KIEM & Initiatievenfonds zijn van toepassing op alle SDG-doelen. Dit komt doordat als
de eisen eenmaal zijn voorzien kan het geld vrij gebruikt worden. Er zijn geen eisen verbonden aan
de besteding van het geld. Hieronder is een matrix gemaakt waarin de subsidies en SDG-doelen met
elkaar worden vergeleken. Als er een plusje staat betekent dit dat het doel een grote kans heeft
behaald gesteund te worden door de subsidie, in geval van een minnetje is dit niet zo. Zo kan een
subsidie voor een groen dak niet bijdragen aan de gezondheid en welzijn van kinderen (doel 3), maar
draagt het wel bij duurzaamheid (doel 7).
Subsidie/Doel
3
7
11
12
13
15
17
Jantje Beton
+
+
+
+
+
+
+
KIEM
+
+
+
+
+
+
+
Blauwe Bewoners
+
+
+
+
+
initiatieven
Oranjefonds
+
+
+
Initiatievenfonds
+
+
+
+
+
+
+
Groen dak
+
+
+
+
Groen Schoolplein
RWA Afkoppeling
*De matrix van subsidies (x as) vergeleken met de SDG-doelen (y-as)

De groene schoolplein subsidies en de RWA-afkoppeling subsidies zijn nog niet bekend en kunnen
niet worden ingevuld. Deze worden in februari 2021 pas bekendgemaakt.
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