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Ondersteuning 
 

 

Gemeente Zaanstad  
Volgens het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026 biedt  

de gemeente ondersteuning in natura, handjes en daarnaast  

een bedrag. Dat betekent, de gemeente Zaanstad stelt per school éénmalig € 5.000 beschikbaar voor het 

door de gemeente te bestellen en betalen van bomen en planten voor het schoolplein. Met een maximum van 

6 scholen per kalenderjaar.  

 

Wat kan je verwachten van de gemeente? 
De gemeente verkent, bestelt, betaalt en plant een aantal klimaatbestendige bomen* op het schoolplein en 

voert hiervoor een Klic-melding uit. Tijdens het planten voert zij het zand en tegels af. Plaatst boompalen 

naast de boom, boombandjes, vult grond aan en daarnaast houtsnippers uit het eigen snoeiafval.  

 

Onderdeel van de ondersteuning is ook deze website met o.a. een stappenplan en educatie die de gemeente 

in samenwerking met IVN heeft ontwikkeld in 2021. 

 

De gemeente kan verder in overleg: 

- Op afspraak boomstammen ter beschikking stellen 

- Deskundig advies geven, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, beplanting, aanleg en 

onderhoud** 

- De groenploeg Garantie Groen inzetten, in combinatie met het beschikbaar gestelde bedrag voor 

bomen en planten 

- Zaailingen en planten beschikbaar stellen die op andere plekken in de gemeente worden verwijderd  

 

*Klimaatbestendige bomen die het goed doen in Zaanstad zijn de Esdoorn, de Fladderiep en de Eik.  

De gemeente probeert zo groot mogelijke bomen te bestellen, betalen en planten.  De gemeente plant 

hoogstam bomen van ongeveer 7 centimeter dik. De scholen zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de 

bomen. De bomen graag ten tijde van droogte per week 20 liter water te geven (per boom), bijvoorkeur 

opgevangen regenwater. 

 

**Het onderhoud zelf ligt bij het schoolbestuur. De schoolbesturen zijn eigenaar van de gebouwen en de 

pleinen. Als eigenaar zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen en schoolpleinen 

gedurende de levensduur van het gebouw (circa 40 jaar). Vanuit de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 

zijn de schoolbesturen ook verantwoordelijk voor verduurzaming van de gebouwen en pleinen. De 

vergroening van schoolpleinen valt hier onder. Als gemeente kunnen wij een bijdrage leveren aan de 

vergroening van schoolpleinen, dat doen we met deze ondersteuning.  

 

Contact 
Om in aanmerking te komen, neem je contact op met 

groeneschoolpleinen@zaanstad.nl. Voordat jullie starten is het handig om via dit 

mailadres een indicatie kabels en leidingen aan te vragen. Deze indicatie geeft een 

goed beeld van de mogelijkheden wat wel en niet kan. Want helaas is het niet mogelijk 

om overal bomen te planten, de grond zit vol met kabels en leidingen. Aan deze 

indicatie kan geen rechten worden ontleend en daarom is vlak voorafgaand aan 

werkzaamheden ook altijd een officiële Klic-melding nodig. 

 

Gemeente Zaanstad ondersteunt scholen die binnenkort aan de slag gaan of al aan de slag zijn.  
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