Geachte griffier van de Gemeente Bergen NH
Weet u hoe groen de omgeving van de basisscholen in uw gemeente zijn?
Samen met Cobra groeninzicht heeft Stichting Nationale Boomfeestdag
voor alle basisscholen in Nederland berekend hoe groen de directe
omgeving en de buurt van de basisschool is!   
Omdat u de griffier bent van uw gemeente en het bij het college en de
gemeenteraad onder de aandacht kan brengen, sturen wij u deze link
waarmee u per basisschool kunt bekijken welke school hoog scoort qua
groene omgeving en welke niet. We hopen dat dit inzicht uw gemeente
stimuleert om de vergroening van de schoolomgeving op de gemeenteagenda te plaatsen zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de
groenscore van de basisscholen in uw gemeente en, indien nodig, stappen
ondernemen om de omgeving te vergroenen. Met het oog op de
verkiezingen kunnen politieke partijen hun voordeel doen met deze
informatie en meer politieke aandacht voor de waarde van groen
genereren.
Een op maat gemaakte infographic per basisschool geeft aan op welke
vlakken een school goed scoort en waar verbeterpunten liggen. In de brief
hieronder vindt u een uitgebreide toelichting.
Wist u trouwens dat het planten van bomen en struiken een van de oudste
klimaatregel is? Door het planten van bomen en struiken op én rondom
scholen tijdens de (verplaatste) Nationale Boomfeestdag-2021 zet uw
gemeente een eerste stap om de schoolomgeving groen(er) te maken.
Maar u hoeft niet te wachten tot 10 november, u kunt ook nu bomen
planten!
Wilt u deze mail doorzetten het college van B&W en naar de
gemeenteraadsleden?
Aan het college van burgemeester & wethouders
van de Gemeente Bergen NH
Postbus 175
1860 AD BERGEN NH
Tilburg, 11 februari 2021
Betreft: Groene schoolkaart
Gemeente Bergen NH

van

de

basisscholen

in

Geacht college,
In het kader van Boomfeestdag-2021 heeft de stichting, in
de Groene
samenwerking met Cobra groeninzicht,
Schoolkaart uitgebracht. Alle basisscholen in uw gemeente
hebben deze kaart ontvangen. De Groene Schoolkaart is
een infographic die u kunt bekijken via de online omgeving

op boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart. Op de kaart staat
de groenscore van de desbetreffende school. Vier
variabelen bepalen de groenscore:
hoeveelheid groen in de buurt waarin de school
·
staat;
hoeveelheid groen binnen 100 meter rondom de
·
school;
afstand tot een postzegelbosje (vanaf 500m2);
·
groenheid van speeltuinen nabij de school.
·
Hoe meer groene icoontjes, hoe hoger de groenscore van
de school is.
Groenscore
Een hoge groenscore van een basisschool is positief voor de
gezondheid van kinderen en leerkrachten. Want wist u
dat…
… kinderen in een groene leefomgeving 18% minder
·
overgewicht hebben?
… mensen in een groene leefomgeving zich
·
gezonder voelen en minder vaak naar de huisarts
gaan?
… kinderen in een groene leefomgeving tot wel 55%
·
minder psychische problemen ontwikkelen en zich
beter kunnen concentreren?
Een groene schoolomgeving is dus erg belangrijk voor de
ontwikkeling van de leerlingen. Ook de leerkrachten voelen
zich prettiger in een groenere omgeving.
Vereniging GDO
Boomfeestdag werkt samen met de Vereniging Gemeenten
voor Duurzame ontwikkeling (Vereniging GDO). GDO brengt
via haar aangesloten natuur- en duurzaamheidscentra de
Groene Schoolkaarten extra onder de aandacht bij scholen
en gemeenten. Scholen worden aangemoedigd aan hun
gemeente te vragen bomen te planten op de Nationale
Boomfeestdag van 10 november 2021. De Groene
Schoolkaart maakt zichtbaar hoe dringend en waar dat
nodig is.
Groen op de politieke agenda
Sinds de begrotingsbesprekingen LNV en de presentatie van
de Bossenstrategie staat deelname van gemeenten aan de
Boomfeestdag hoog op de landelijke politieke agenda.
Daar zijn we heel blij mee maar we kunnen niet zonder uw
hulp. U bent tenslotte de drijvende kracht om uw gemeente
groener te maken.
(verplaatste) Nationale Boomfeestdag-2021
De Boomfeestdag zou gevierd worden op 17 maart,
tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege
de Coronacrisis is de Boomfeestdag verplaatst naar 10
november aanstaande. Aan u, als college, dan ook de
vraag of de gemeente op woensdag 10 november 2021
meedoet aan de Boomfeestdag. Plant met zoveel mogelijk
kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar bomen/struiken op
en rond de bassischolen in uw gemeente. Want groen
maakt hun lichamelijk en geestelijk gezond(er)! Vandaar het
Boomfeestdag-thema voor 2021: ‘Bomen maken Gezond!’.
Dus doe mee en meld u aan via boomfeestdag.nl/doemee.
Alle bomen, struiken en bosplantsoen die u plant en
aanmeldt, tellen mee voor ons Nationaal Boomplantrecord.
Hoogachtend,

Peter J. Derksen, directeur
P.S. van deze brief gaat een kopie naar de gemeenteraad en
contactpersoon Boomfeestdag van uw gemeente
Stichting Nationale Boomfeestdag werkt samen met Staatsbosbeheer; activiteiten
voor 2021 worden mede mogelijk gemaakt door de Kroonpartners: Boomkwekerij
Ebben, Shell Nederland, STIP, gemeente Alphen aan den Rijn en provincie ZuidHolland

Hartelijke groet,
Peter J. Derksen
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