
Schriftelijke Vragen:  

Deelname Haarlemmermeer aan activiteiten Boomfeestdag 2020 

 

Geacht college, 

In 2019 was Haarlemmermeer een dag lang het middelpunt van de belangstelling tijdens de 

jaarlijkse Boomfeestdag. Met enthousiaste leerlingen van verschillende basisscholen werden er 

bomen geplant op Landgoed Kleine Vennep. Het was een inspirerende dag waarbij leerlingen ook 

met elkaar en raadsleden in gesprek gingen over een groene leefomgeving. 

Dit jaar heeft de organisatie van de Boomfeestdag voor alle gemeentes een kaart laten maken 

waarop wordt aangegeven welke basisscholen een Boomfeestdag-groenfactor hebben. In 1 

oogopslag wordt zo duidelijk welke scholen meer behoefte hebben aan bomen rondom de school 

om de positieve effecten van groen optimaal te benutten. 

D66 onderstreept het belang van groene schoolpleinen voor leerlingen. Meer groen draagt 

aantoonbaar bij aan klimaat-adaptatie en zorgt in de warme zomermaanden voor de broodnodige 

verkoeling en schaduw. Het kaartje van de Boomfeestdag laat zien dat in Haarlemmermeer de 

temperatuur rondom scholen gemiddeld op zo’n 32,1 graden zit. En met een verstening van bijna 

60% is deze hoge temperatuur dan ook verklaarbaar, en is er nog veel winst te behalen. 

Onze fractie heeft  naar aanleiding van deze cijfers de volgende vragen: 

1) Doen de basisscholen in onze gemeente mee met de actie om tijdens de Boomfeestdag 

bomen te planten?  

2) Op welke wijze draagt de gemeente hier aan bij? 

 

Vorige zomer heeft onze fractie een motie ingediend voor het vergroenen van 

schoolpleinen, juist om deze verstening tegen te gaan en onze leerlingen een gezonde en 

stimulerende omgeving te bieden.  Daarbij werd aangegeven dat de provincie bezig was 

met de uitwerking van de motie van de Partij van de Dieren voor groene schoolpleinen. 

 

3)   Kan het college iets meer vertellen over deze uitwerking en of Haarlemmermeer ook 

betrokken was bij het ophaalrondje van de provincie? 

4)   En als er extra middelen komen voor de vergroening van schoolpleinen, gaat de gemeente 

dan actief scholen informeren over deze mogelijkheden? 

5)  Is het college daarnaast voornemens om scholen op enige manier actief te helpen bij het 

zoeken van subsidiemogelijkheden en cofinanciering voor vergroening?  

 

Namens D66, 

 

Gerdien Knikker 

 


