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Een groen dorpshart in Elsloo
Dit document geeft een ruimtelijk kader (schetsontwerp) voor alle prachtige ideen 
voor het dorpshart van Elsloo. Het zorgt ervoor dat al deze individuele wensen 
een eenheid gaan vormen. Het ontwerp is geen inrichtingsplan, maar zal in een 
later stadium verder worden uitgewerkt. Het masterplan kan gefaseerd worden 
aangelegd. 

Titel: Elsloo-Tronde, groen dorp tussen Tjonger en Lende, DEELGEBIED GROEN DORPSHART

Opdrachtgever:

KNHM, Contactpersoon: Pieter Rozema

pieter.rozema@knhm.nl

+31 264455146 

Intiatiefnemers:

Gemeente Ooststelingwerf, Contactpersoon: Pina Dekker

p.dekker@ooststellingwerf.nl

0516 566338

Plaatselijk belang Elsloo , Aad Oudshoorn (secretaris)

plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

0561 850870

Steunpunt Landschap Zuidoost Fryslân , Arthur Scheper

a.scheper@landschapsbeheerfriesland.nl

0512 383800

Opdrachtnemer:
ARCADIS landschapsarchitectuur  

Ons kenmerk: B00002.002013.003

Opgesteld door: 

ARCADIS Landschapsarchitectuur

Timo Cents, landschapsarchitect

Leonoor van der Linden, landschapsarchitect

Gecontroleerd door:

Pieter Arkenbout

Vrijgegeven door: 

Pieter Arkenbout

Uitgave:
definitief versie 3.4

Datum:
09 juli 2013

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden  gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, 
daaronder begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van werk zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCADIS.

NIEUW GROEN DORPSHART ELSLOO 2timo.cents@arcadis.nl
9 July 2013 2:11 PM



Landschapsarchitectuur

ELSLOO CA.1850 ELSLOO CA.1900

ONTWIKKELING CA. 1900
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Dorpsvisie elsloo-TronDe 2011-2020

Landschapsarchitectuur

groener dorpshart

ELSLOO

TRONDE PROJECT: De es van Tronde

en zijn omliggende accacia 

bosje.

looptijd: 2

PROJECT: bewegwijzering en 

entreeborden voor Elsloo &

Tronde

PROJECT: meer groen in Elsloo

& Tronde

PROJECT: groener dorpshart & 

groener schoolplein Elsloo
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BESTAANDE SITUATIE DORPSHART ELSLOO
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WAT IS DORPS?

parkeren 
voor het terras

veelheid 
aan bestratingen

paaltjes als
afscheiding

veelheid 
aan straatmeubilair

dorpspomp
is niet zichtbaar

geen ‘spotlight’
voor de prachtige linde

veelheid 
aan borden
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VISUALISATIE TOEKOMSTIG DORPSHART

mooie dorpsbank
onder linde

hagen scheiden
terras en prive tuin af

zwerfkeien
begeleiden de weg eenheid in 

materialen

parkeren
aan de zijkanten

eenheid
in borden
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WAT ZIJN DORPSE MATERIALEN?

Gebakken materialen Houten hekwerken
Natuurlijke afscheidingen als 
hagen en zwerfkeien

Groen als belangrijkste
drager
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SCHETSONTWERP CONCEPT SCHEMA’S

van een mozaïek aan pleintjes en ruimtes

naar heldere groenstructuren
de karakteristieken van het landschap versterken

de groene verbinding
zorgt voor een groen schoolplein, in deze lijnen is ruimte
voor natuurlijk spelen

hagen haaks op de groene verbinding
zorgen voor een afkadering van schoolplein en 
parkeerplaatsen

heldere ruimtes en de groene verbinding
zorgen voor een groen en mooi dorpshart!

ontsluiting
de ontsluiting blijft hetzelfde. De parkeerplaatsen
worden ingedeeld in vakken

naar heldere ruimtes
op de pleinen, de gebruikersruimte en beleving 
vergroten
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SCHETSONTWERP DORPSHART ELSLOO I REALISEREN GROENE VERBINDING I FASE 1
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BESTAAND REALISEREN GROENE VERBINDING
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SCHETSONTWERP DORPSHART ELSLOO I FASE 2
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SCHETSONTWERP DORPSHART ELSLOO I REFERENTIEBEELDEN STRAATMEUBILAIR

houten informatievoorziening muren zijn niet kaal een dorpsbank onder de enorme linde mag niet ontbreken
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SCHETSONTWERP DORPSHART ELSLOO I REFERENTIEBEELDEN NATUURLIJK SPELEN

op het schoolplein bestaande 
speelelementen

in de groene verbinding een 
enkel  speeltoestel
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AANDACHTSPUNTEN VERVOLG MAART 2013

REACTIE GEMEENTE
Hoe verhoudt zich de intentie om toe te werken naar twee 
beleefbare pleinen (tweede van links onder p9) met de 
aanwezigheid van het fietsenhok op de plaats waar de 
houtwal/bomenrij doorgestrokken gaat worden ?  

Het schetsontwerp is besproken met:

JH Veenhouwer (wethouder)
• Op eerste gezicht goed plan. Voldoende aandacht 

besteden aan toekomstig beheer.  Ziet in principe 
mogelijkheden om fase 2 - op termijn-  te realiseren met 
een cofinancieringsbijdrage van de gemeente. Wel extern 
geld nodig.  

JW van Vaals (vastgoed scholen)
• Onderhoud (en eigendom) van groenstroken tot nu toe 

altijd in handen van gemeente. Lijkt daarom logisch 
uitgangspunt ook voor dit plan. Formeel moet het 
eigendom van het schoolplein nog worden overgedragen 
bij de notaris. Dit hangt samen met afspreken die het de 
SVAE moeten worden gemaakt in samenhang  met een 
voorziening in Oldeberkoop.  Hierbij kunnen grenzen 
worden bijgesteld. Op het moment dat er zaken concreet 
worden mbt deze overdracht zal JW van Vaals het project 
groen schoolplein hierbij betrekken. 

H Wieland ( aanleg en beheer bestrating openbare ruimte)
• Groot onderhoud aan de Hoofdweg is op dit moment niet 

aan de orde en zal in ieder geval pas na 2016 plaatsvinden. 
Wanneer dit zal worden ingepland is afhankelijk van de 
kwaliteitsontwikeling van het wegdek, eind  2013 begin 
2014 worden de wegen weer geïnspecteerd door een 
onafhankelijk inspectiebureau. Op basis van deze inspectie 
wordt in 2014 het Meerjaren OnderhoudsPlan Wegen 

(MOP) 2012-2016 geactualiseerd. De volgende planperiode 
gaat over de jaren 2015 t/m 2019.  De aanleg van een 
plein aan de voorzijde van de school valt niet onder groot 
onderhoud. Het budget voor wegenonderhoud is zeer krap 
en biedt geen ruimte om nieuwe aanleg te financieren. Er 
zal externe financiering cq zelfwerkzaamheid voor nodig 
zijn. Ziet geen probleem om het voorplein als deel van 
de openbare ruimte in eigendom en beheer te nemen. 
De kwaliteit van de aanleg van de bestrating en andere 
inrichtingsattributen moet dan wel voldoen aan de eisen 
gesteld door het team Beheer & Onderhoud van de 
gemeente. 

Roelof Hooijsma (aanleg en beheer groen openbare ruimte) 
• Het te onwikkelen plan is gesitueerd op het schoolplein 

te Elsloo. Het schoolplein wordt begrensd door aan de 
west en zuidkant: de kadastrale grens, aan de noordkant 
de heg, het fietsenhok en het hek rond het kleuterplein 
aan de zuidkant ligt de grens achter het gymlokaal. Op 
dit moment wordt er door de gemeente geen onderhoud 
uitgevoerd aan dit groen. Het onderhoud wordt door 
of in opdracht van Comperio uitgevoerd. De geplande 
bomenrij aan de noordkant kan wel maar er dient 
meer dan ruime aandacht te zijn voor de ondergrondse 
groeiomstandigheden, deze omstandigheden zijn nu 
niet voldoende aanwezig. Tevens kunnen de bomen 
redelijke overlast gaan geven voor het pand Hoofdweg 
33. Eventuele lage beplanting onder de bomenrij zal het 
moeilijk krijgen en zal waarschijnlijk niet goed aanslaan 
waardoor er een kaal en modderig deel van het schoolplein 
ontstaat. De middelste houtsingel maakt onderdeel uit van 
de aankleding van het sportveld en is geen houtsingel in 
de zin van landschappelijke beplanting. Als het gesitueerde 
groen binnen de eerder genoemde grenzen van het 

schoolplein komt te liggen is het beheer en onderhoud 
een verantwoordelijkheid van de school. Komt het er 
buiten te liggen dan is de gemeente in beeld. Extra 
gemeentelijk groen kan pas worden aangelegd als er ook 
onderhoudsmiddelen zijn geregeld.

Arjan Janssens (verkeer) 
• Zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij veranderde 

functie voorplein dorpshuis. Rekening houden met 
aanwezigheid bushalte.

• Voorgestelde inrichting past in het voornemen om 
van Elsloo een verblijfsgebied te maken, inclusief het 
voornemen om het schoolplein onderdeel te maken van 
de openbare ruimte. Inrichting afhankelijk van groot 
onderhoud wegen. Inrichting van dit gedeelte staat niet 
op zichzelf maar zien in groter geheel; inrichting van de 
dorpskern.

Gert-jan Warrink (water/riolering)
• Het rioleringssysteem in Elsloo is ontworpen op de 

afvoer van vuilwater. Niet op de afvoer van regenwater. 
Op dit moment wordt er echter wel op verschillende 
locaties regenwater geloosd op de riolering. Binnen het 
plangebied heeft dit tot op heden niet tot overlast situaties 
gezorgd. Echter met de huidige klimaatontwikkeling in het 
achterhoofd is het wel verstandig om nu te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn om de verharde oppervlakken af 
te koppelen van de riolering.

• Ten tweede zijn in het schetsontwerp nu drie grote bomen 
gepland boven op de bestaande riolering en gezien de 
leeftijd van de riolering is het risico op wortelingroei is zeer 
hoog. Wanneer een dergelijke riolering in de toekomst 
vervangen moet worden zullen er een aantal bomen weer 
weggehaald moeten worden en wordt de boomsingel 
onderbroken. 

REACTIE CORPERIO
• geeft aan dat er geen sprake van kan zijn dat de 

erfafscheiding voor school verplaatst wordt. Er moet een 
harde contour blijven. Eventueel een onderbroken lage 
heg zou een mogelijkheid zijn. Zichtlijnen naar school toe 
zo open mogelijk houden. Geen parkeerplaatsen voor 
school. Geen uitbreiding van groen i.v.m. onderhoud en 
financiele consequenties.

• Willen eerst een beplantingsplan zien.Welke bomen 
geven het minst overlast en onderhoud. (Plantanen ipv 
essen?) 2e Haag om de soeptuin ziet men niet als zinvol! 
Bomen achter fietsen hok en op schoolplein kunnen 
blad overlast geven en te veel schaduw op schoolplein 
waardoor bv de zandbak eronder te nat zou blijven.(in 
Elsloo schijnt de zon gelukkig vanaf de goede kant) Grote 
Lindeboom voor school wel vrij maken.

REACTIE ‘T ANKER
• Vroegen zich af of het groenstrookje naast het cafe blijft 

bestaan en hun eigen stukje grond voorbij de ingang 
snackbar?  Een haag voor cafe en huis is niet wenselijk 
omdat daar altijd fietsen tegenaan gezet worden. Een 
harde afscheiding is beter volgens hen. Klinkers geeft 
met veel vrachtverkeer verzakking. SVAE, Bomen bij 
fietsenhok niet te hoog i.v.m. zonnepanelen op zuidkant 
dak van Grote Zaal. 

REACTIE PLAATSELIJK BELANG
• vrachtverkeer voor school verminderen door aanleg 

rotonde De Riete/Butenweg. Tevens was er enige dicussie 
over de precieze erf grens bij de school. Het is een plan 
voor de toekomst wat hopelijk in stappen realiseerbaar is.
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RANVOORWAARDEN SCHETSONTWERP SCHOOLPLEIN

ruimte voor meer groen en/of speelplekken, dit kan zijn gras zijn of  heesters, geen hoge 

bomen. aandachtspunten: beheer en onderhoud, riolering die hieronder ligt

doorgang naar schoolplein en tennisbaan moet gewaarborgd zijn

er is al een boomgaard aangeplant.

ruimte voor meer beleefbaar groen en/of speelplekken en/of soeptuin.

dit kan zijn gras zijn of  heesters, geen hoge bomen. aandachtspunten: beheer en 

onderhoud en mogelijke plaatsing zonnecellen op ‘t Anker.

schaal 1: 500 formaat A3
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ONTWERP SCHOOLPLEIN

glijbaan

tunnel

meer bomen

bruggetje met lekkere zitplekken

bankje

klimrek met luchtkussen

tunnel

tunnel met klimrek

klimtoren

klimrek

glijbaan

panna kooi

kabelbaan slingerpad

kabelbaan

panna kooi
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ONTWERP SCHOOLPLEIN

frikandel speciaal voor de meester

bankje rond oude linde

chillplek met vogelbroedplek

mooi bruggetje met bankje

insectenhotel

meer bomen

touw slingerpad

glijbaan met drakenhoofd

water met vlonders en bruggetjes

klimrek

skateramp

water met stapstenen en kabelbaan

bruggetje

klimboom

kabelbaan

bankje met ballen

rustplekje

klimrek/boom
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‘ZITJES / INSECTENBANK’

‘CHILL-PLEKJE’

‘KLIMMEN & SLINGEREN’

‘MEER GROEN’

‘spelen met water’

‘GLIJDEN’

‘SKATEN’

‘PANNA-KOOI’Nemen we niet op in het plan. Er is ruimte achter bij het voetbalveld om te voetballen

en neemt helaas teveel ruimte in op het schoolplein.

Nemen we op in het plan. De combinatie tussen een insectenhotel en een zitbank
lijkt ons een goed idee. Dit kan gemaakt worden van restmateriaal en zou daardoor
minder geld kosten. Ook kan hier een schoolproject van gemaakt worden.

Nemen we op in het plan. Deze gedachte past goed bij de visie die er al ligt voor het 
schoolplein.

Nemen we op in het plan. Veel kinderen maakten een koepel of een tunnel, waarin ze even 
konden ‘chillen’. We kunnen dit eenvoudig maken door van wilgentenen een koepel te 
maken. Landschapsbeheer Friesland kan het materiaal aanleveren.

Nemen we op in het plan. 
wel moeten we goed kijken naar de kosten.

Nemen we niet op in het plan. Een skateramp kost teveel geld en zou het budget in 

één keer opmaken.

Nemen we niet op in het plan. Een glijbaan kost teveel geld en zou het budget in 

één keer opmaken. Daarnaast kan dit ook moeilijk zelf gemaakt worden.

Nemen we niet op in het plan. Waterspelen is geen wens van de school in verband met

het schoon -en drooghouden van kleding van de kinderen.

NIEUW GROEN DORPSHART ELSLOO 19timo.cents@arcadis.nl
9 July 2013 2:11 PM



Landschapsarchitectuur

ONTWERP SCHOOLPLEIN I CONCEPTSCHEMAS

pleinspelen en natuurlijk spelen

pleinspelen

natuurlijk

natuur boomgaard

nieuwe bomen

verken
de natuur!

lekker 
bezig!

fruit plukken!

op
avontuur!ontdek de

wereld!

nieuwe insectenbankjes
nieuwe natuurlijke 
speelelementen

groene muren

bestaande
speelelementen

pergola met klimplanten

een groener schoolplein bestaande en nieuwe speelplekken themaverdeling op het plein!
de verschillende plekken op het plein hebben 
verschillende thema’s en concepten!

spelen

emotioneel/cognitief

motoriek

motoriek/emotioneel/cognitief

motoriek

cognitief

Vanuit de visie wordt de groene verbinding
gerealiseerd. Het plein en de verharding blijven
gewoon liggen. Hieruit komt het onderscheidt tussen
op het plein spelen en in het groen spelen

Er worden verschillende maatregelen genomen om het plein 
groener te maken!

Op het plein blijven de bestaande elementen staan. In het 
groen komen nieuwe meer natuurlijke 
speelelementen!
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1. slingeren / klimmen: klimboom

2. slingeren / klimmen: touwbrug

3. chillen: wilgenkoepel

4. chillen: vertelcirkel

5. bestaand: klimrek

6. bestaand: wip-wap

7. bestaand: zandbak

8. bestaand: boom

9. meer groen: insectenbank

10. meer groen: soeptuin (kleine 

groentetuin

11. schommel pergola

12. vogelkastenmuur

13. reeds aangeplante boomgaard

SCHETSONTWERP SCHOOLPLEIN

schaal 1: 500 formaat A3
timo.cents@arcadis.nl
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SCHETSONTWERP SCHOOLPLEIN

KLIMMEN -EN SLINGEREN CHILL-PLEKJE

1.    KLIMBOOM

Motorisch: hier kunnen kinderen lekker klimmen en 
spelen. Wanneer er alleen 1 stronk wordt neergelegd op 
gras of zand hoeft deze niet apart gekeurd te worden.
Materiaal: 
boom (eik) gekapt uit het gebied
Werkzaamheden: 
boom omzagen en neerleggen in de groenzone bij de 
tennisbaan
Kosten zelf doen: € 0,-
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 2.000,-

Motorisch: hier kunnen kinderen lekker in hangen 
op weg naar het voetbalveld. Wanneer het onderste 
touw niet hoger dan 0.50cm wordt gehangen en een 
valondergrond van gras of zand kent hoeft deze niet 
apart gekeurd te worden.
Materiaal: 
speeltouw
Werkzaamheden: 
stevig touw spannen tussen bestaande bomen in 
groenzone bij tennisbaan
Kosten zelf doen: € 800,- (10m overspanning touw)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 800,-

Emotioneel: hier kunnen kinderen lekker verstoppen.
Materiaal: 
wilgentenen (snoeiafval)
Werkzaamheden: 
wilgentenen in de grond zetten. Een mooi leiwerk 
vlechten ca. 1.80m hoog en elkaar vastbinden met 
binddraad
Kosten zelf doen: € 0,- (wilgen krijgen we van 
landschapsbeheer friesland)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 500,-

Emotioneel: hier kunnen kinderen lekker chillen en kan 
er een verhaal in de buitenlucht worden voorgelezen. 
Daarnaast kan er lekker gespeeld worden.
Materiaal: 
bestaande stammen (eik) gekapt uit het gebied, met 
wilgenschermen (snoeiafval
Werkzaamheden: 
boom omzagen en in verschillende maten afzagen en 
plaatsen aan de zijkant van het schoolplein. wilgentenen 
in de grond zetten ca 1.20m hoog.
Kosten zelf doen: € 0,- (wilgen krijgen we van 
landschapsbeheer friesland, eik staat in het gebied)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 2.500,-

2.   TOUWBRUG 3.   WILGENPAVILJOEN 4.   VERTELPLEK MET WILGENHAGEN
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BESTAANDE SPEELTOESTELLEN

Motorisch: hier kunnen kinderen lekker klimmen en 
spelen. Wanneer het mogelijk is, kan de ondergrond van 
rubbertegels vervangen worden door gras. Dit past bij het 
nieuwe groenere uiterlijk van het schoolplein.
Materiaal: 
bestaand klimrek, gras
Werkzaamheden: 
tegels verwijderen en ronde rand zagen, aanvullen zwart 
zand, inzaaien gras
Kosten zelf doen € 200,- (graszaad en potgrond)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 1.000,-

Motorisch: hier kunnen kinderen lekker spelen. Wanneer 
het mogelijk is, kan de ondergrond van rubbertegels 
vervangen worden door gras. Dit past bij het nieuwe 
groenere uiterlijk van het schoolplein.
Materiaal: 
bestaande wip-wap, gras
Werkzaamheden: 
tegels verwijderen en ronde rand zagen, aanvullen zwart 
zand, inzaaien gras
Kosten zelf doen: € 200,- (graszaad en potgrond)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 1.000,-

Emtioneel & Motorisch: hier kunnen kinderen lekker 
spelen. Wanneer het mogelijk is, kan de zandbak een 
meer natuurlijker uiterlijk krijgen. Dit past bij het nieuwe 
groenere uiterlijk van het schoolplein.
Materiaal: 
bestaand zandbakzand, stenen
Werkzaamheden: 
uitgraven zandbak, verwijderen betonrand, verwijderen 
tegels en rondzagen bestaande tegels, toevoegen 
anti-worteldoek (ca. 15 m2), verplaatsen speelhuisje, 
verwijderen verharding (ca. 30 m2), aanvullen zwart zand, 
inzaaien gras, toevoegen stenen, aanvullen zandbak met 
wit zand)  
Kosten zelf doen: € 2.000,- 
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 5.000,-

Materiaal: 
bestaande boom, gras
Werkzaamheden: 
verwijderen verharding, tegels rondzagen, toevoegen 
zwart zand, en inzaaien met gras
Kosten zelf doen: 75,- (graszaad en potgrond)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 250,-

5.    BESTAANDE KLIMREK 6.   BESTAANDE WIP-WAP 7.   BESTAANDE ZANDBAK 8.    BESTAANDE BOMEN

SCHETSONTWERP SCHOOLPLEIN
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SCHETSONTWERP SCHOOLPLEIN

MEER GROEN

Cognitief: door een bank natuurvriendelijk te maken 
kunnen kinderen hier veel van leren.
Materiaal: 
restmateriaal (schoenen, tegels), tegels, beton
Werkzaamheden: 
maken fundering van beton, restmateriaal toevoegen 
door te lijmen, afronden met beton
Kosten zelf doen € 1.000,- (materiaal)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 5.000,-

DIT ZOU EEN MOOI PROJECT VOOR DE SCHOOKLASSEN 
KUNNEN ZIJN!

Cognitief: door een tuin te maken en te onderhouden 
kunnen kinderen hier veel van leren
Materiaal: 
wilgentenen (snoeiafval van landschapsbeheer friesland)
en kruiden
Werkzaamheden: 
gras verwijderen en wilgentenen vlechten in bakken
Kosten zelf doen: € 500,- (graszaad), grond zelf 
regelen, plantmateriaal
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 5.000,-

DIT ZOU EEN MOOI PROJECT VOOR DE SCHOOKLASSEN 
KUNNEN ZIJN!

Motorisch: wanneer het uit veiligheidsoogpunt mogelijk 
is kunnen kinderen hier lekker schommelen in een groene 
omgeving.
Materiaal: 
5 eiken houten palen (gekapte boom), lange staalbuis 
(ca. 25m), klimplanten, eventueel met schommels.
Werkzaamheden: 
kappen boom, in lange palen (ca. 2.40m) zagen, gaten 
in de bovenkant waar de buis doorheen kan, tegels 
verwijderen waar de palen komen en deze goed funderen 
met een betonnen voet.
Kosten zelf doen: € 3.000,- 
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 7.500,-

Cognitief: door zelf vogelkastjes voor verschillende 
vogels te maken kunnen kinderen hier veel van leren.
Materiaal: 
hout, verf
Werkzaamheden: 
vogelkastjes maken en schilderen, deze ophangen aan de 
muren van de school
Kosten zelf doen: € 500,- (hout en verf)
Kosten extern (materiaal & arbeidsuren): € 2.000-

DIT ZOU EEN MOOI PROJECT VOOR DE SCHOOKLASSEN 
KUNNEN ZIJN!

9.    ZITJES-INSECTENBANK 10.  SOEPTUIN (= KLEINE GROENTENTUIN) 12.   VOGELKASTJESWAND11.   PERGOLA EVT. MET SCHOMMELS
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VERVOLG

In het najaar wil de projectgroep al verder gaan om 
de verschillende bouwstenen voor het schoolplein te 
realiseren. Het budget bedraagt € 10.000,- (excl. BTW).
Dit vraagt veel aan vrijwilligers, want de kosten voor het 
zelf doen bedraagt ca. € 8.275,- (excl. BTW). Dan blijft 
er nog € 1.725,-  (excl. BTW) om te besteden aan groen 
op het schoolplein.  Wanneer de kosten extern (materiaal 
& arbeidsuren) vraagt dit een investering van minstens € 
32.550,- (excl. BTW). De taak aan de projectgroep wordt 
dan ook om mensen te mobiliseren en aan de slag te 
gaan!
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