
Waarom een groen-blauw schoolplein?



Voor de ontwikkeling van
kinderen en natuur

Groene schoolpleinen zijn inmiddels 

vertrouwd, maar de term 

'groenblauw' doet nog wel eens 

wenkbrauwen fronsen.

Uit meer en meer onderzoeken 

blijkt dat kinderen voor een 

gezonde ontwikkeling op meerdere 

manieren moeten worden 

uitgedaagd in beweging en in 

contact met de natuur te komen. 

Maar hoe helpt een groen-blauw 

plein hierbij?



Mentale ontwikkeling

Natuurlijke plekken bieden meer 

stimuli in vergelijking met 

kunstmatige omgevingen.

Door deze stimulans gebruiken 

kinderen hun fantasie en leren zij 

zichzelf lichamelijk en 

geestelijk beter kennen. Een 

diverse speelomgeving bevordert 

ook de ontwikkeling van de 

concentratie.



Fysieke
ontwikkeling

Een groen-blauw schoolplein 

betekent een speelser landschap, 

waar kinderen meer uitdagingen 

tegenkomen. Ze leren heel snel om 

ruimtelijk betere inschattingen te 

kunnen maken (springen, vallen, 

klimmen). In het algemeen wordt 

beweging meer gestimuleerd.



Sociale ontwikkeling

Omdat er meer te 

doen is, hebben de 

kinderen meer 

interactie met elkaar. 

Ze gebruiken samen 

hun fantasie tijdens 

het spelen, maar er 

zijn ook genoeg 

plekken om (met een 

groepje) alleen te 

kunnen zijn!



Voor de school en leraren

Lesmogelijkheden:

Op een groen 
schoolplein kan altijd 
ruimte worden 
gemaakt voor een 
buitenlokaal.



Een groen 

schoolplein biedt 

aanknopings- punten 

voor de kerndoelen 

van onderwijs





Verbetering van het leefmilieu 

voor mens en dier

Naast de positieve impact op de ontwikkeling 

van kinderen, stimuleert een groen- blauwe 

speelplek de biodiversiteit én zorgt het voor 

ontmoeting. Want het is fijn om er te zitten of 

langs te wandelen en mooi om naar te kijken!



# Biodiversiteit

De diversiteit aan dieren en 

planten zorgt voor meer 

stabiliteit van de leefomgeving. 

Een compleet ecosysteem is 

beter bestand tegen droogte, 

wateroverlast en andere 

extremen.



Waterbeheer

Hier komt het woord blauw in 

beeld. Op een groen-blauw 

plein infiltreert regenwater 

grotendeels ter plekke in de 

grond. Dit zorgt voor minder 

belasting op de riolen en 

minder wateroverlast op het 

plein en in de buurt.

Niet te vergeten, het is ook 

fantastisch om met of in het 

water te spelen!



• Blauw- plein

Klimaatadaptatie De combinatie van slim 

watermamagement en een 

hoge biodiversiteit helpt om 

de negatieve effecten van 

de klimaatverandering te 

verminderen. En groen plein 

is veel koeler dan een 

betegeld plein op hete dagen 

en biedt meer beschutting 

tegen kou.



Voor meer info ga naar
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