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Kennisnemen van
De resultaten die zijn behaald met het stimuleren van basisscholen in Goirle bij het realiseren van
groene schoolpleinen en Natuur en Milieu Educatie (NME) routes.
Inleiding
Het stimuleren van scholen om mee te doen met het project groene schoolpleinen is genoemd in het
actieplan van het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020. Deze actie draagt bij aan Global
Goal 13, Klimaatactie. Want door het vergoenen van schoolpleinen wordt onze omgeving beter
bestand tegen droogte en hitte, kan meer regenwater worden opgevangen en wordt de
biodiversiteit vergroot. Door gebruik te maken van NME-routes, worden kinderen zich meer bewust
van de natuur om hen heen en krijgen ze daar meer respect en waardering voor.
In 2017 zijn we gestart met dit project en inmiddels zijn bij de scholen die zich hebben aangemeld de
schoolpleinen vergroend en de NME-routes opgeleverd.
Informatie
In 2017 zijn we als pilot gestart bij basisschool de Kleine Akkers. Wij hebben de school geassisteerd
bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein en bij het maken van een NME-route
nabij de school. De NME-route is speciaal voor Goirle ontworpen met bijzondere aandacht voor de
vinpootsalamander (die in 2009 is gekozen als ambassadeur voor duurzaamheid in Goirle).
Deze pilot was erg succesvol en daarom hebben we in 2018 de andere basisscholen in Goirle een
aanbod gedaan om te assisteren bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein en een
eigen NME-route. Inmiddels was er ook een provinciale subsidie beschikbaar voor het aanleggen van
een groen schoolplein.
De basisscholen De Kameleon, de Bron, de Regenboog en de Open Hof hebben van het aanbod
gebruik gemaakt. De Kameleon heeft een NME-route laten maken, de andere scholen hebben naast
een NME-route ook een groen schoolplein aangelegd. In bijgevoegd afrondend rapport geven we een
korte impressie van de NME-routes en een beeld van de resultaten van de groene schoolpleinen.
Vervolg
Het project groene schoolpleinen en NME-routes is met het versturen van het rapport afgerond.
Maar scholen die nog geen groen schoolplein en/of nog geen eigen NME-route hebben kunnen op
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basis van de subsidiebeleidsregel voor duurzame initiatieven alsnog een aanvraag doen voor een
gemeentelijke bijdrage.
Communicatie
Het afrondend rapport is naar alle basisscholen in Goirle verstuurd.
Bijlagen
Afrondend rapport
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