
 

 

 

Wil je meer weten over de ‘Groene handjes’ regeling?  
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.  
We kunnen dan bespreken wat de vraag is van jouw school / 
kinderopvanglocatie en nagaan of dit traject daar geschikt voor is.  

 

Wieke Bonthuis, w.bonthuis@cailin.nl, makelaar JLE Gelderland. 

 

 

 

 

 

 

‘GROENE HANDJES’-regeling Gelderland 
Advies op locatie bij vergroening schoolplein of schoolmoestuinieren 

 
Droom jij van een groen schoolplein, of van een fijne schoolmoestuin?  

Misschien dat de ‘groene handjes’ - regeling dan wel iets voor jouw school is! 

 

Jong Leren Eten Gelderland (JLE) biedt scholen in Gelderland een aantal gratis adviestrajecten aan voor 

vergroening van het schoolplein of voor schoolmoestuinieren. Bedoeld voor het basis-, voortgezet- en 

middelbaar beroepsonderwijs. Ook kinderopvanglocaties kunnen gebruik maken van dit gratis adviestraject. 

 

Gratis adviestraject 

Scholen/ kinderopvanglocaties krijgen een beknopt gratis adviestraject op locatie (maximaal 8 uur), waarmee 

zij een stap kunnen maken op weg naar een groen(er) schoolplein / buitenruimte. Het adviestraject wordt 

uitgevoerd door een ‘groen handje’, een expert op het gebied van vergroening van 

schoolpleinen/moestuinieren. Het advies is op maat en sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de 

school of kinderopvanglocatie. Dit kan gaan over de vertaling van een eerste schets naar een concreet groen 

schoolplein, het praktisch aan de slag gaan met moestuinieren of het bevorderen van participatie van ouders 

en kinderen en draagkracht creëren voor de vergroening van de buitenruimte.  

 

Aan de slag met een groen schoolplein 

Voor veel scholen / kinderopvanglocaties die een groen(er) schoolplein  

willen is de start vaak het moeilijkst: waar moet ik beginnen, waar moet  

ik op letten, heb ik een ontwerp nodig en bij wie moet ik dan zijn,  

hoe krijgen we het geld bij elkaar voor de uitvoering?  

Bij de Provincie Gelderland loopt op dit moment een subsidietraject  

waar scholen aanspraak op kunnen doen. Om deze aan te vragen moet  

een school echter goed weten wat ze wil en waarom. Het groene  

handjes traject biedt hiervoor een prima basis, maar kan ook zonder  

het provinciale vervolgtraject benut worden. 
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