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1.

Project
• Projectnummer
15069
• Onderwerp/titel
Handvat Levende Groene Schoolpleinen
• Relatie met taken/thema’s PT
Groen en Welbevinden

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
10 mei 2014
• Naam aanvrager
VHG
• Naam ontvanger van de bijdrage
VHG
• Naam uitvoerder(s)
VHG

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
In een praktisch handvat voor hoveniers omzetten van bestaande kennis over de effecten
van groene schoolpleinen op kinderen en over de succes- en faalfactoren van groene
schoolpleinen in de praktijk, zodat hoveniers goed toegerust kunnen zijn bij ontwerp, aanleg
en beheer van, alsmede besluitvorming over groene schoolpleinen.
• Hoofdpunten
De positieve effecten van groene schoolpleinen op kinderen zijn overtuigend aangetoond,
mede in onderzoek dat door het PT werd gefinancierd (projecten 14644, 14911: ‘Groene
schoolpleinen 1 en 2’). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het op peil houden van de kwaliteit
van groene schoolpleinen in de praktijk weerbarstig kan zijn. Desondanks zijn er voldoende
voorbeelden van een geslaagde aanpak. Voor succesvolle toekomstige toepassingen wordt
in dit project alle relevante kennis en ervaring samengebracht tot een voor hoveniers

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

2/3

16 mei 2014

praktisch bruikbaar instrument bij ontwerp, aanleg en beheer van alsmede besluitvorming
over groene schoolpleinen. Gebruikers en beslissers worden voor dit project geraadpleegd.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 35.000
• Ten laste PT
€ 25.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 10.000 inzet VHG in natura
• Kostenplaats/financieringsfonds
240 / hoveniers
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
Totaal

5.000
20.000
25.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Het project haakt aan op de trend van vergroening van de leefomgeving, met gebruikmaking
van relevante kennis uit de wetenschap en de praktijk. Stimulering van deze nieuwe
toepassing van groen komt ten goede aan de hele hovenierssector en is ook van
maatschappelijk belang.
• Advies
Inhoudelijk positief op voorwaarde dat het te ontwikkelen praktische handvat zonder
belemmering beschikbaar komt voor alle ondernemingen. Voor definitieve honorering zie
procedure budgetplanning.
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6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 10 mei 2014

