
    

Financiering   

  

  

Wie gaat het betalen?  

Het vergroenen van een schoolplein kost tijd en geld. Hoeveel hangt af van de wensen, de uitgangssituatie en 

een eventueel ontwerp. Als je een groen schoolplein laat ontwerpen en aanleggen, kom je met €30.000 tot 

€50.000,- een heel eind. Je kunt op verschillende manieren budget bij elkaar krijgen. Denk aan het 

schoolbestuur, subsidie, fondsen, crowdfunding en bedrijven die willen sponsoren in geld of materialen. Een 

gedeelte van de uitvoering kun je met leerlingen en ouders oppakken. Door bijvoorbeeld elk jaar iets te doen, 

kun je ook met een beperkt budget aan de slag.  

  

Eigen middelen   
Ga bij het schoolbestuur na welke middelen beschikbaar zijn. Breng in kaart welke middelen gereserveerd 

staan voor bijvoorbeeld groot onderhoud van het plein en vervanging van speeltoestellen. Daarnaast kan de 

school ook acties organiseren. Denk aan het inleveren van statiegeldflessen, een sponsorloop of het wassen 

van auto’s.  

  

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. Meer informatie hierover lees je bij het kopje 

Ondersteuning op deze website.   

  

Fondsen   

Lokaal  
Rabobank Zaanstreek verstrekt ieder kwartaal donaties uit het Coöperatiefonds. Er zijn al een aantal donaties 

gedaan voor het vergroenen van schoolpleinen. De organisatie dient klant te zijn bij de Rabobank (we weten 

dat veel Agora-scholen bankieren bij de Rabobank). Daarnaast dient de aanvraag te worden ingediend 

namens een stichting, vereniging of coöperatie in de maand maart, juni, september of november.  

  

Daarnaast kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van deze fondsen:  

 

Honing-Laan Fonds & P.M. Duyvisfonds 
De projectgroep Groene Schoolpleinen heeft al contact gelegd met deze fondsen en een toezegging 

gekregen voor alle basisscholen in Zaanstad. Neem dus contact op met deze fondsen via de projectgroep, 

Marc van de Geer van Het Schatrijk. 

 

Schipholfonds  
Het Schipholfonds stelt als voorwaarde dat het schoolplein openbaar toegankelijk moet zijn, in ieder geval 

tot 19.00 uur en in het weekend. 
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https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zaanstreek/onze-cooperatieve-bijdrage
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zaanstreek/onze-cooperatieve-bijdrage


VSB-fonds  
Voor een meer natuurlijke speelplek of een natuurspeeltuin op het schoolplein kun je een aanvraag doen bij 

het VSB-fonds. Het schoolplein moet wel openbaar toegankelijk zijn voor kinderen in de hele buurt.   

   

Jantje Beton  
Samen met kinderen en jongeren zet Jantje Beton zich in voor meer en uitdagendere speelruimte en meer 

speelkansen. Daarom ondersteunt Jantje Beton jaarlijks 25 lokale speelruimte-initiatieven met een maximale 

bijdrage van € 10.000 per initiatief. Er zijn wel wat spelregels aan verbonden.    

  

Postcodeloterij Buurtfonds  
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt te realiseren. Is jouw 

schoolplein openbaar toegankelijk voor de buurt? Dan kun je een aanvraag doen tot € 5.000.  

  

Tips  

Verdeel het werven van fondsen over meerdere mensen. Bijvoorbeeld ouders die hier 

goed in zijn of het leuk vinden dit onderdeel op te pakken. Lees je goed in het fonds in. 

Waar ligt de nadruk op? Spelen, educatie, waterberging? Bedenk daarbij goed welk 

onderdeel van het ontwerp past bij het fonds en vraag voor dat specifieke onderdeel 

geld aan. Kijk goed hoe je de kosten kunt beperken. Kun je materialen hergebruiken, 

zoals tegels? En wat kunnen leerlingen, ouders en de buurt doen? Als ouders een paar  

uurtjes willen helpen om tegels uit het plein te wippen, heb je minder kosten dan dat je 

het uitbesteedt. Niet alles hoeft in één keer gerealiseerd te worden.   

  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)  
Op dit moment vinden gesprekken plaats met het waterschap HHNK over mogelijke financiële ondersteuning 

vanuit hen voor schoolpleinen in Zaanstad. Zodra hier meer over bekend is, vind je dat hier.   

  

Provincie Noord-Holland   
Via de provincie kun je het netwerkplatform Groen Kapitaal inzetten om voor jullie schoolplein een 

crowdfunding actie op te zetten.  

  

Sponsoring   
Een andere optie is het zoeken van sponsoren. Deze kunnen hulp bieden op verschillende manieren: 

financieel, vrijwilligerswerk of door het leveren van goederen. Misschien willen bedrijven of ouders wel 

bomen, planten en bloemen op het plein sponsoren. Daarnaast kunnen de kinderen van de school 

sponsoring-acties organiseren.  

  

In natura   
Je kunt ook non-financiële hulp krijgen. Door bijvoorbeeld contact opnemen met een teler/winkel en vragen 

of zij bomen en planten hebben die misschien niet meer verkocht kunnen worden.   

Denk ook aan de seizoenen. Wil je een wilgenhut of -tunnel? In het snoeiseizoen (de winter) kun je 

wilgentakken vaak gratis krijgen als snoeiafval van misschien wel buren of andere Zaankanters.  
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