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Samenvatting 
 

De Amsterdamse schooltuinen bestaan bijna 100 jaar. Ze zijn uniek in het 

aantal Amsterdamse kinderen dat bereikt wordt het kader van Natuur- en 

milieu educatie(NME).  NME op de schooltuinen is een voorziening in de 

Verordening voor het lokale onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam. 

Alle basisscholen in Amsterdam van zowel het reguliere als het speciale 

basisonderwijs kunnen er gebruik van maken. In 2018 nam 87 % van de 

scholen deel. Per jaar tuinieren bijna 7000 basisschoolleerlingen (groep 6/7) 

op één van de dertien Amsterdamse schooltuinen. Daarnaast bezoeken 

andere leerjaren de schooltuin voor een kortdurende NME aanbod. 

Sinds haar bestaan hebben de schooltuinen meebewogen met de groei van 

de stad. Bij uitbreiding van de stad en groei van het aantal leerlingen 

kwamen extra  schooltuinen aan de rand van de stad om alle leerlingen te 

laten deelnemen.  

Ook in de toekomst, juist in een groeiende en verdichte stad, is het 

belangrijk dat NME kan plaats vinden in een groene omgeving en dat alle 

basisleerlingen in aanraking komen met tuinieren en ecologie. Nieuwe 

scholen in ontwikkel- en transformatiegebieden moeten gebruik kunnen 

maken van een schooltuin in de omgeving. Hiervoor is een extra 

tuincomplex nodig in of in de buurt van IJburg. 

 

In het kader van NME zouden de gebouwen op de schooltuinen een 

voorbeeldfunctie moeten vervullen op het gebied van duurzaamheid en 

energiegebruik. Op drie tuinen is dit het geval. Het merendeel van de 

gebouwen voldoet niet aan de eisen van duurzaamheid en energiezuinig en 

is verouderd. Om de voorbeeldfunctie te kunnen vervullen en de 

schooltuinen toekomstbestendig te maken zal de komende 10 jaar op  acht 

tuinen geïnvesteerd moeten worden in de vervanging van de huidige 

lesgebouwen. Net als bij de onderwijsgebouwen moet bij nieuwbouw  

 

 

geïnvesteerd worden in de bouw van bijna energie neutrale gebouwen 

(BENG).Duurzaam werken betekent ook dat de schooltuinen 

zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van compost. Nu wordt op het 

merendeel van de tuinen het groenafval afgevoerd en compost ingekocht. 

Met een relatief kleine aanpassing en investering kan bij iedere tuin een 

gesloten kringloop ontstaan en is de tuin meer zelfvoorzienend. 

 

Bij het verder verdichten van de stad neemt  de noodzaak om meer mensen 

te laten genieten van het bestaande groen toe. De schooltuincomplexen 

kunnen hierin een rol spelen door openstelling voor een breder publiek.   

NME activiteiten voor (jonge)kinderen sluiten goed aan bij de doelstelling 

van de schooltuinen. Te denken valt aan medegebruik door een naschoolse 

natuurclub of een groene/natuur buitenschoolse opvang (BSO).  

Medegebruik door buurtbewoners vindt nu op kleine schaal plaats tijdens de 

reguliere openingstijden. Gebruik buiten de reguliere openingstijd is  in 

verband met  extra kosten voor beheer nu niet mogelijk. Bewoners- of 

natuurorganisaties kunnen een rol spelen bij het verruimen van de 

openingstijden. Door middel van een pilot kan hiermee  ervaring worden  

opgedaan. 

 
Tenslotte, het SHP is een koersdocument waarin de ambities voor de 
middellange en lange termijn wordt weergegeven. De ruimtelijke en fysieke 
maatregelen dragen bij aan de inhoudelijke beleidsambities van de 
schooltuinen om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in het onderwijs, 
uitvoering te kunnen geven aan duurzaamheid- en voedseleducatie, de 
buurtfunctie van schooltuinen te versterken en een doorgaande lijn te 
ontwikkelen.  

Aan het SHP kunnen geen rechten worden ontleend. Het hoofdstuk 

financiën vormt de input voor de aanvraag voor het Meerjaren 

Investeringsplan (MIP) bij de Voorjaarsnota, waarbij  in lijn met dit SHP  een 

investeringsaanvraag worden gedaan voor de periode 2020-2023.  
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1 Amsterdamse schooltuinen 

1.1 Inleiding 

In 2019 bestaan de Amsterdamse schooltuinen 100 jaar. In haar 

lange bestaan hebben de schooltuinen meebewogen met de 

ontwikkeling en de groei van de stad. 

Bij de oprichting in de jaren 20 van de vorige eeuw werden 

schooltuinen, net als volkstuinen, gezien als manier om de 

voedseltekorten in de stad te verminderen. Ze kregen een plek 

aan de rand van de stad. Bij groei van de stad werden de  tuinen  

verplaatst naar de nieuwe rand van d stad. 

Met de verstedelijking van de leefomgeving wordt aan het begin 

van jaren 50 landelijk geld vrijgemaakt voor de aanleg van 

nieuwe schooltuinen en worden voornamelijk in de nieuwe 

wijken van grote steden schooltuinen in de uitbreidingsplannen 

ingepast. 

In dezelfde periode met de opkomst van nieuwe technologie, 

betere voedselvoorziening door het gebruik van kunstmest en 

herinrichting van landschap ontstaat de behoefte aan 

voorlichting en educatie over de natuur en het milieu. De 

schooltuinen spelen hierop in. Naast het verbouwen van 

groenten gaat er ook aandacht besteed worden aan natuur- en 

milieu educatie (NME). Op de schooltuinen  

 

 

komen leslokalen waar in het voor en najaar NME educatie kan 

worden gegeven. 

Vanaf 2006 maakt NME deel uit van de kerndoelen van het 

basisonderwijs. Natuur en milieu educatie maakt deel uit van het 

leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

 
Amsterdam is uniek als het gaat om natuur- en milieueducatie 
op de schooltuinen. Voor zover bekend is er nergens anders in 
Nederland een dergelijk grootschalig aanbod van professioneel 
schooltuinwerk waaraan alle basisscholen kosteloos kunnen 
deelnemen. 
In het januari starten de leerlingen die op dat moment in groep 6 
zitten met het lesprogramma op de schooltuin. Gedurende een 
heel groeiseizoen bezoeken de leerlingen de schooltuin om 
natuur-en milieueducatie (NME) te volgen. De leerlingen worden 
daarbij  begeleid/onderwezen  door betaalde educatieve 
medewerkers.  
Het educatieve aanbod op de schooltuin wordt erg gewaardeerd 
door het Amsterdamse basisonderwijs. Ruim 87% van de scholen 
in de stad neemt deel. In het schooljaar 2016-2017 zijn ruim 7200 
leerlingen bereikt. In een brede evaluatie geven de leerkracht 
gemiddeld een waardering van 8.4 op een schaal van 10 aan het 
schooltuin programma.  
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                                                                                                        De Osdorptuin 

 
 

Amsterdam groeit, in “koers 2025  Ruimte voor de stad”,  zijn 

ambitieuze plannen voor woningbouw in bestaande en nieuwe 

gebieden opgenomen. De komende jaren zullen er nieuwe 

wijken ontstaan waar gezinnen gaan wonen. In deze gebieden 

zal het aantal schoolgaande kinderen toenemen  en  nieuw 

scholen ontstaan.  In de nieuwe gebieden wordt de 

woningdichtheid groot,  waardoor de druk op het gebruik van 

groenvoorzieningen toe neemt  

In deze nieuwe wijken is het belang van participerende NME in 

het groen groot. De schooltuinen spelen hierbij en belangrijke 

rol. Het biedt de leerlingen van het Amsterdamse basisonderwijs 

de mogelijkheid om op een actieve manier natuur- en milieu 

educatie te krijgen. Naast het tuinieren en het volgen van de 

groei van groente en bloemen wordt ook  aandacht besteed aan 

het bereiden van gezonde voeding. Ook is er aandacht voor 

duurzaamheid. Kinderen leren over kringlopen in de natuur, 

duurzame energie en  het verband tussen mensen, planten en 

dieren. 

Daarnaast wordt er in het kader van de opgave voor 

woningbouw en maatschappelijke voorzieningen gezocht naar 

geschikte kavels in Amsterdam en mogelijkheid tot herinrichting 

van gebieden. In bepaalde situaties zou dit kunnen leiden tot een 

bedreiging van een schooltuincomplex, of ontstaat de noodzaak 

tot herinrichting of verplaatsing  

In dit strategisch huisvestingsplan (SHP) wordt aangegeven wat 

de ambitie is voor NME op de schooltuinen.  Wat de  

noodzakelijke investeringen zijn om in de toekomst alle 

leerlingen te bereiken en de gebouwen en de werkwijze op de 

schooltuinen te verduurzamen. Ook wordt een eerste aanzet 

gegeven over de meerwaarde die die schooltuinen zou kunnen 

hebben voor een breder publiek in een verdichte stad. 

 

De Kalftuin
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1.2 Beleid ten aanzien van natuur en milieueducatie 

1.2.1 Schooltuinen zijn onderdeel van de Verordening 

op het lokale onderwijsbeleid 

 In 2014 is het onderwijsbeleid gecentraliseerd en ondergebracht bij 

OJZ .  Er is één verordening voor het lokale onderwijsbeleid (VloA)  in 

de gemeente Amsterdam gekomen waar de voorziening NME- 

schooltuinen deel van uit maakt.  Het doel van deze voorziening is 

dat iedere leerling van een school voor basisonderwijs praktische 

kennis en ervaring opdoet met tuinieren en ecologie ter stimulering 

van een gezonde levensstijl en een duurzame en evenwichtige relatie 

met de natuurlijke omgeving. 

 

De voorziening bestaat uit de volgende verstrekkingen in natura: 

1. Het schooltuinprogramma dat aanvangt halverwege groep 6 en 

doorloopt in groep 7.  

1. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. ter inleiding vanaf januari drie biologielessen in het 

leslokaal op een schooltuin; 

b. van april tot oktober wekelijkse praktijklessen 

inhoudende het planten, verzorgen, oogsten van 

verschillende gewassen variërend van groenten, 

bloemen en kruiden op een eigen tuintje en 

verwerken van deze gewassen 

c. ter afronding in het najaar twee biologielessen in 

het leslokaal op een schooltuin. 

2. Touringcarvervoer of een vergoeding van de kosten van 

openbaar vervoer naar of  van de schooltuin, indien de 

deelnemende school meer dan 20 minuten lopen van de 

schooltuin ligt. 

1.2.2 NME is onderdeel  van de kerndoelen voor het 

basisonderwijs 

In 2006 zijn door het ministerie van Onderwijs kerndoelen voor het 

basisonderwijs vastgesteld. De kerndoelen geven richtlijnen en 

minimumeisen voor het onderwijsaanbod en welke kennis en 

vaardigheden kinderen moeten verwerven. Een van de kerndoelen  

is: ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld.’ Natuur en milieu educatie 

maakt daarvan deel uit. De kerndoelen zijn vertaald in leerdoelen. 

Tijdens NME op de schooltuinen komen de volgende leerdoelen 

aanbod: 

 Kerndoel 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met 
het milieu 

 Kerndoel 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 
voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving 

 Kerndoel 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, 
dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 
onderdelen 

 Kerndoel 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt 
beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 
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1.2.3 Voortgangsbrief NME Schooltuinen van 11 

december 2017 aan de commissie Jeugd 

In de voortgangsbrief heeft het team schooltuinen voor het 

aanstaand 100 jarige bestaan de ambities geformuleerd om de 

educatieve functie van NME verder te ontwikkelen. Er is daarbij 

gekozen voor 4 pijlers; 

1. Verdere aansluiting bij en meegroeien met de 

ontwikkelingen in het onderwijsveld, 

2. Uitvoering geven aan beleidsdoelstellingen op het gebied 

van gezondheid, duurzaamheid en groen.  Samen met de 

Aanpak Gezond Gewicht is een start gemaakt met het 

ontwikkelen van een aanbod op het gebied van 

voedseleducatie.  

3. Buurtfunctie NME-Schooltuinen versterken.  

4. Ontwikkelen van een doorgaande lijn door te onderzoeken 

of het aanbod toegankelijk gemaakt kan worden voor 

andere groepen zoals de voorschool en naschoolse opvang. 
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2 De veranderende stad 

2.1 Koers 2025; Ruimte voor de stad 

Amsterdam groeit en de komende jaren zal het aantal inwoners 

toenemen. Amsterdam heeft als doel om tot 2025 50.000 woningen 

bij te bouwen. Voor deze nieuwe inwoners zijn huisvesting en andere 

voorzieningen zoals scholen, gezondheids-  en maatschappelijke- en 

sportvoorzieningen nodig.  De groei is niet evenredig over de stad 

verdeeld. Vooral in de nieuwe ontwikkelgebieden zal een aantal 

nieuwe (basis) scholen komen terwijl in de oude stad naar 

verwachting het leerlingaantal in bepaalde gebieden zal krimpen. 

Daarnaast zijn er met name door jonge gezinnen weer 

verhuisbewegingen tussen stadsdelen en naar buiten de stad. Dit 

heeft tot gevolg dat het leerlingaantal afhankelijk van de plek in de 

stad op hetzelfde moment groeit en krimpt. Voor de schooltuinen 

betekent dit dat ze in de toekomst te maken krijgen met meer 

leerlingen en mogelijk een andere verdeling van scholen over de 

tuinen. 

De verdichtende stad 

In de Structuurvisie 2040  is de strategie omschreven om te 

verdichten binnen de stad: bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, 

en verdichten en transformeren van werk naar wonen en werken 

waar mogelijk. De stad verdichten betekent niet alleen de bouw van 

meer dan 7.500 woningen per jaar tot 2025, maar ook het 

ontwikkelen van een leefbare stad.  Om dit te kunnen realiseren is 

een ontwikkelstrategie nodig. Hiervoor is gesproken met stadsdelen, 

stedelijke belangengroepen en partners op het gebied van cultuur, 

onderwijs, infrastructuur en duurzaamheid. De ontwikkelstrategie om 

dit te realiseren is vastgelegd in Koers 2025.  

Dit plan bevat een aanpak voor de bouw van 50.000 huizen tot 2025 

en richt zich vooral op het realiseren van voldoende woningen in 

kwalitatief hoogwaardige, gemengde stedelijke milieus met de 

strategische keuzes die daar bij horen. Hierbij wordt naar gestreefd 

om de stad betaalbaar en bereikbaar te houden. De balans tussen 

rust en drukte, tussen wonen, werken en recreëren is een hierbij een 

complex vraagstuk. De druk op de openbare ruimte en voldoende 

(buiten)ruimte voor voorzieningen neemt toe. In een verdichtende 

stad zal de beschikbare buitenruimte dubbel gebruikt moeten 

worden en van hoge kwaliteit moeten zijn. Beschutte, afgeschermde 

groene speelpleinen voor jonge kinderen en openbare groene 

(school)pleinen voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw. 

Per gebied zal gekeken moeten worden naar een passende oplossing 

bestaande uit een mix van afgesloten ruimte, gedeeld gebruik en 

spelen in de openbare ruimte. 

In het huidige coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw geluid  

2018 staat  dat;  “De uitbreiding van de stad moet met behoud van de 

groene kwaliteiten van Amsterdam.  Daarom bouwen we niet in de 
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hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad.” De 

meeste schooltuinen maken deel uit van deze hoofdstructuurgroen. 

Ondanks het feit dat er in de groenstructuur niet gebouwd gaat 

worden kan bebouwing en herinrichting van de directe omgeving en 

het verlangen om meer groen (gedeeltelijk) openbaar te maken van 

invloed zijn op  de schooltuinen. 

 

 

Plannen voor woningbouw tot 2030 gebaseerd op databestand van  de afdeling Grond en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam  
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2.2 Groei van de stad en de gevolgen voor het 
basisonderwijs  

 

In het schooljaar 2017/2018 zaten er 62.179 leerlingen op de 

Amsterdamse basisscholen. De prognose laat zien dat het 

leerlingenaantal op de korte termijn zal afnemen, met als verwacht 

laagste punt 59.700 leerlingen in 2024/2025 (een daling van 3,9%). 

Hierna zal het leerlingenaantal weer groeien tot 64.600 leerlingen in 

2033/2034 (een stijging van 3,8% t.o.v. het schooljaar 2017/2018).  

 

 

Voor de schooltuinen betekent dit dat op langere termijn een 

toename is van het potentiële aantal leerlingen in groep 6/7 dat in 

aanmerking komt  voor NME op de schooltuinen.  

De toename van leerlingen is voor de schooltuinen niet explosief 

omdat slecht 1 van de 8 leerjaren in aanmerking komt voor een eigen 

tuin. Daarbij is de groei is niet evenredig over de stad verdeeld.  

 

Volgens de huidige planning voor de middellange termijn 

concentreert de meeste woningbouw zich in Noord, IJburg en 

Overamstel/Amstel III. In deze gebieden treedt een sterke stijging 

van het aantal leerlingen op. Terwijl in het Centrum en de 19e-

eeuwse gordel het aantal leerlingen zal dalen. 

 

 

 

Groei van het totale aantal basisschoolleerlingen in Amsterdam 

peildatum 2017 
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Groei en krimp in specifieke gebieden 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Leerlingen in het Centrum en de 19e-eeuwse gordel 
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3 De schooltuincomplexen 

3.1 Historie 

Het eerste schooltuincomplex ontstond ongeveer 100 jaar geleden in de 

Amsterdamse polder tussen de Petroleum- en de Houthaven als voorziening 

om het voedseltekort te verminderen en arme gezinnen toegang tot 

gezonde voeding te geven omdat er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in 

de steden een groot te kort aan voedsel was. Het verbouwen van groenten 

stond centraal.  De eerste schooltuin had capaciteit voor 280 kinderen.  Deze 

eerste tuin moest al snel verhuizen om plaats te maken voor de aanleg van 

de Coenhaven. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontstonden 

aan de Ringdijk (1922), de Zuidelijke Wandelweg (1925) en de Middenweg 

(1930) schooltuinen. De tuin aan de Middenweg in park Franckendaal 

bestaat nog steeds. De Vink schooltuin is hiermee oudste schooltuin in 

Amsterdam. 

Begin jaren 50 wordt landelijk geld vrijgemaakt voor de aanleg van nieuwe 

schoolwerktuinen. Er volgt een toename van het aantal 

schooltuincomplexen. Naast het verbouwen van eigen groenten gaat  de  

schooltuin ook een bijdrage gaan leveren aan het opwekken van 

belangstelling voor de natuur en de bodemcultuur. Op iedere tuin kwam een 

leslokaal, een beheerderswoning en zo mogelijk een kas en een 

dierenverblijf ter ondersteuning van natuur en milieu educatie.  

 

 

Ligging van de schooltuinen 
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Verzorgingsgebied per schooltuin 

 

 

3.2 Huidige schooltuincomplexen 

Op dit moment heeft Amsterdam 13 

schooltuin complexen. De complexen zijn 

niet evenredig over de stad verdeeld. In het 

centrum en de 19e-eeuwse gordel zijn geen 

schooltuinen. Dit is logisch, omdat deze 

delen van de stad al ontwikkeld waren 

voordat er schooltuinen ontstonden.  Een 

enkele tuin bevindt zich op de grens van  

de 19e-eeuwse gordel en de 

uitbreidingswijken.  

De meeste schooltuinen treffen we in 

wijken aan die vanaf de jaren 50 

ontwikkeld zijn. Stadsdeel Nieuw-West 

heeft met vijf  tuinen de meeste complexen 

van de stad. In stadsdeel Noord, Oost, en 

Zuidoost bevinden zich twee complexen, 

Stadsdeel West en Zuid hebben één 

complex.  

Daar waar mogelijk bezoeken scholen de 

schooltuin in de directe omgeving. Er 

wordt van busvervoer gebruik gemaakt als 

de schooltuin niet op loopafstand ligt. 

Het ontbreken van voorzieningen in 

centrum,  de 19e-eeuwse gordel, het 

oostelijk havengebied en IJburg maakt dat 

scholen in deze gebieden naar een  tuin 

gaan die ver weg ligt.
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3.2.1 Bereik   

 

Deelname aan de schooltuinen is een voorziening in natura en onderdeel van de 

VloA 2019. Alle basisscholen, zowel regulier als speciaal, kunnen hiervan gebruik 

maken. Op dit moment  neemt  ruim 87 % van de basisscholen, inclusief het 

speciaal basisonderwijs, deel aan NME op de schooltuinen.  

De deelname van scholen is in het oostelijk deel van de stad in het bijzonder in 

het Oostelijk Havengebied en IJburg is een stuk lager dan in de rest van de stad. 

Dit is een gevolg van beleidskeuzes in het verleden. Het voormalige stadsdeel 

Zeeburg heeft eind jaren’90 de voorziening schooltuinen afgeschaft. Pas vanaf 

schooljaar 2012-2013 kunnen de basisscholen gevestigd in voormalig stadsdeel 

Zeeburg weer deelnemen. Inmiddels hadden een aantal scholen NME anders 

ingevuld. Daarbij is bij de ontwikkeling van het Oostelijk havengebied en IJburg 

geen ruimte voor een schooltuin gereserveerd. Daardoor moeten scholen in deze 

gebieden relatief lang reizen voor een bezoek aan een schooltuin. Deze reistijd 

gaat  af van de totale onderwijstijd en is van invloed op de keuze om niet deel te 

nemen. Een extra schooltuin op IJburg zal de deelname in dat gebied 

bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Capaciteit per schooltuin 

 

Naam tuin 

aantal 

kindertuinen 

max aantal 

groepen 

Aemstel Schooltuin 586 23 

Blijdestijn Schooltuin, 644 28 

Broekhuiijsen-Leewis Schooltuin 557 24 

Gaasperdam Schooltuin 1014 44 

Kalff Schooltuin 562 24 

Nijkamp Schooltuin 468 23 

Osdorp Schooltuin 655 28 

Ridderbos Schooltuin 471 21 

Roos Schooltuin 530 21 

Schaap Schooltuin 832 36 

Toorop Schooltuin 575 25 

Vink Schooltuin 554 19 

Wagner Schooltuin 599 26 

Totale capaciteit 8047 342 

 

De Gaasperschooltuin  heeft een dubbele capaciteit.  
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4 Bezetting en mogelijkheid tot 

uitbreiding  

De bezetting van de kindertuinen is hoog. In het schooljaar 2018-2019 wordt 

bijna 95 % van de beschikbare kindertuinen ingezet. Op het merendeel van de 

tuinen is geen ruimte voor een extra groep. Bij de  Gaasperdam-, Nijkamp- en 

Tooroptuin zouden 2 tot  4 extra groepen ontvangen kunnen worden. Hiermee is 

een zeer kleine capaciteit aan tuinen voor uitbreiding beschikbaar in Nieuw-West 

en  Zuidoost. Daarnaast is in Noord op de Schaaptuin een deel van de grond in 

gebruik bij een andere partij. Op langer termijn zal het, als het aantal scholen in 

Noord en de Noordelijke oever van de Havenstad groeit, noodzakelijk zijn deze 

grond weer voor kindertuinen in gebruik te nemen.   

De ontwikkeling van centrum- en strandeiland zorgt voor een toename van 

scholen in IJburg. Om de leerlingen van deze basisscholen deel te laten nemen 

aan NME op de schooltuin is extra capaciteit nodig in de directe omgeving van 

IJburg. 
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Verzorgingsgebied per tuin met extra schooltuin op  IJburg 
   

 

 

 

 

 

 

 

Met een extra tuin op IJburg is er voldoende 

capaciteit om de groei van het aantal scholen in 

Oost op te vangen. 

De reistijd van de scholen in IJburg voor een bezoek  

aan de schooltuin  neemt af. 

Doordat er ruimte vrij komt in oud Oost en 

Zuidoost is er voldoende capaciteit om de groei 

van het aantal scholen in de 

Weespertrekvaartzone en Amstel III op te 

vangen.
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5 Opgave en ambitie;      

Investeren in gebouwen op 

de schooltuinen 

5.1 Goede spreiding en voldoende capaciteit 

Het streven is dat alle basisscholen in de stad gebruik kunnen maken 

van een schooltuin, ook de nieuwe scholen in ontwikkel- en 

transformatiegebieden. Bij voorkeur bezoekt een basisschool een 

schooltuin in de omgeving. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 vindt de 

komende jaren  de grootste groei van leerlingen plaats in Noord, 

IJburg, Overamstel en Amstel III. Terwijl in Centrum en de 19e-

eeuwse gordel het aantal leerlingen daalt. Dit heeft gevolgen voor de 

spreiding en de capaciteit van de schooltuinen. 

 

De groei in Noord  kan op de Schaaptuin opgevangen worden. 

Enerzijds omdat het aantal leerlingen in Centrum, dat tot het 

verzorgingsgebied van de Schaaptuin behoort afneemt. Anderzijds 

doordat nu een deel van de Schaaptuin in medegebruik is. Als dit 

medegebruik beëindigd wordt dan is extra capaciteit beschikbaar om 

de groei van leerlingen in Elzenhagen op te vangen.  

 

In Zuidoost is bij de Gaasperdamtuin een kleine extra capaciteit 

beschikbaar om de groei van leerlingen in Overamstel en Amstel III 

op te vangen. De tuinen in Zuidoost worden nu ook bezocht door 

scholen uit IJburg. Als deze scholen naar een tuin in IJburg zouden  

gaan ontstaat er ruimte om de volledige toename van leerlingen in 

Overamstel en Amstel III op te vangen.  

 

In IJburg is nu geen schooltuin. Om een goede spreiding van 

schooltuinen over de stad te hebben en op lange termijn voldoende 

capaciteit is het noodzakelijk dat op IJburg een extra schooltuin 

komt.  

Voor buiteneiland wordt een principenota opgesteld en kan de wens 

/ ambitie voor een schooltuinencomplex meegenomen worden. De 

realisatie van buiteneiland vindt  plaats na 2023. Gezien de groei van 

scholen op IJburg en de huidige reistijd voor scholen uit IJburg is 

wenselijk om over al eerder over een extra schooltuin te kunnen 

beschikken. Daarom wordt ook naar andere locaties op IJburg 

gezocht. Gekeken wordt onder ander naar de mogelijkheid van een 

schooltuin op de oostpunt van het  Zeeburgereiland.  
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5.2 Duurzame gebouwen en bedrijfsvoering 

De gebouwen op de schooltuinen zouden in het kader van NME een 

voorbeeldfunctie moeten vervullen op het gebied van duurzaamheid 

en energiegebruik. Nu is dat slechts bij drie van de complexen, 

namelijk de Broekhuijsen-  de Aemstel- en de Schaaptuin het geval. 

Het merendeel van de gebouwen voldoet echter niet aan de eisen 

van duurzaamheid en energiezuinig. Daarnaast is een aantal 

gebouwen sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen 

voor leslokalen en (kantoor)faciliteiten voor de medewerkers. Deze 

gebouwen zijn afgeschreven en het niet waard om te investeren in 

groot onderhoud zoals het vervangen van de daken.   

 

Om de schooltuinen toekomstbestendig te maken zal op de lange 

duur  bij 8 tuinen geïnvesteerd moeten worden in de vervanging van 

de huidige lesgebouwen. Voorgesteld wordt om in principe iedere 

twee jaar een verouderd lesgebouw te vervangen door een nieuw 

toekomstbestendig gebouw. Afhankelijke van de 

gebiedsontwikkeling rondom de tuinen kan het noodzakelijk om een 

lesgebouw op een tuin eerder te vervangen.  

 

Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar doelmatige sobere gebouwen. 

Net als bij de onderwijsgebouwen zal geïnvesteerd moeten worden 

in de bouw van bijna energie neutrale gebouwen (BENG). 

Daarnaast zal bij het ontwerpen van de nieuwe gebouwen rekening 

moeten worden gehouden met dubbelgebruik/medegebruikers. Het 

is raadzaam om bij het ontwerpen van het lesgebouw rekening te 

houden met eisen die gesteld worden aan de huisvesting van 

buitenschoolse educatie. 

 

Nieuwbouw op de Broekhuijsentuin 
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5.2.1 Prioritering bij vervanging 

1. Blijdestijntuin in verband met opknappen en herinrichting 

van Rembrandtpark. De nieuwbouw van het lesgebouw 

op de schooltuin  maakt deel uit van het grotere project 

“de Stadsboederij” en loopt al enige jaren lange tijd. Het 

investeringsbesluit loopt via het ingenieursbureau 

Amsterdam. Dekking vindt plaats uit de groengelden.. 

2. Tooroptuin in verband met herinrichting van de tuin als 

gevolg van de bouw van het Kentalis-Viertaal voor cluster 

2 onderwijs aan de Jan Tooropstraat. 

3. Gaasperdamtuin in verband met gebiedsontwikkeling 

Gaasperdammertunnelzone 

4. Nijkamptuin. Het gebouw is verouderd. Er moet de 

komende jaren veel geïnvesteerd worden om het gebouw 

in stand te houden 

5. Ridderbostuin. Het lesgebouw is verouderd, aan de kleine 

kant en heeft weinig voorzieningen. Er moet de komende 

jaren veel geïnvesteerd worden om het gebouw in stand 

te houden 

6. Osdorptuin. Het lesgebouw is verouderd en te groot van 

omvang. Op middellang termijn  moet er veel 

geïnvesteerd worden om het gebouw in stand te houden. 

7. Kalftuin. Het lesgebouw is verouderd. Op middellang 

termijn  moet veel geïnvesteerd worden om het gebouw 

in stand te houden. 

8. Vinktuin. Het lesgebouw is verouderd. Op middellang 

termijn  moet veel geïnvesteerd worden om het gebouw 

in stand te houden. 

 

 
 

De prioritering is indicatief en gebaseerd op de huidige 

kennis van gebiedsontwikkeling en de staat van de 

gebouwen. Veranderingen hierin kunnen van invloed 

zijn op de volgorde die gehanteerd wordt. 
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5.2.2 Permanente overkapping van de buitenlesplekken 

Tijdens de buitenlessen zijn de leerlingen blootgesteld aan de 

weersomstandigheden. Dit varieert van regen tot felle zonneschijn. 

Een deel van de instructies vindt daarom plaats op een overdekte 

buitenlesplek dicht bij de kindertuintjes. Nu zijn de meeste 

overkappingen tijdelijk in de vorm van een tent of grote tarp. Deze 

tijdelijke overkapping is gevoelig voor extreme 

weersomstandigheden  en aan slijtage onderhevig waardoor 

periodieke vervanging noodzakelijk is. Indien een tijdelijke 

overkapping aan vervanging toe is, dan is het wenselijk dat elke tuin 

ten minste één buitenlesplek met een permanente overkapping 

heeft.  

5.2.3 Zelfvoorzienend ten aanzien van compost 

Het is wenselijk dat iedere schooltuin zijn groenafval kan 

composteren. Nu is dit op twee tuinen het geval. Op de andere 

tuinen wordt een groot deel van het groenafval afgevoerd en wordt 

er compost ingekocht. Een kleine aanpassing in de infrastructuur en 

het aanschaffen van een hakselaar maakt het mogelijk dat  alle 

tuinen zelfvoorzienend worden ten aanzien van compost.  

5.3 Bredere toegankelijkheid van de schooltuinen 

Bij het verder verdichten van de stad neemt de noodzaak om meer 

mensen te laten genieten van het groen toe. De 

schooltuincomplexen kunnen  hierin een rol spelen. Er ligt een 

raadsmotie om  te onderzoeken wat een goede vorm is. Waarbij de  

ambitie is om de tuinen meer open te stellen . 

Op dit moment zijn de meeste tuinen voornamelijk toegankelijk in 

het kader van NME voor basisschoolleerlingen. Naast de 

kindertuinen voor groep 6/7 is er een breder aanbod van NME. Bijna 

iedere tuin heeft ook een natuurontdekpad en op een aantal tuinen is 

een kabouterpad voor leerlingen uit de onderbouw. 

Uitgangspunt is dat bij een bredere openstelling de prioriteit zou 

moeten liggen bij NME activiteiten voor (jonge)kinderen. Te denken 

valt aan een naschoolse natuurclub of een groene/natuur 

buitenschoolse opvang (BSO). Voor het medegebruik door een BSO 

moet de huisvesting voldoen aan de eisen uit de wet Kinderopvang. 

Bij nieuwbouw kan dit in de bouweisen meegenomen worden.  

Op een beperkt aantal tuinen is er ruimte beschikbaar om te 

tuinieren voor peuters van een kinderopvang of vindt op beperkte 

schaal groepstuinieren plaats door buurtbewoners of een 

nabijgelegen instelling. Deze laatste groepen kunnen van de tuin 

gebruik maken zolang de grond niet nodig is voor NME aan groep 

tijdens schooltijd als er educatief medewerkers aanwezig zijn. 

Tuinieren door buurtbewoners buiten de reguliere openingstijden is 

op dit moment nog niet mogelijk. Binnen het team schooltuinen is 

hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Wellicht kan in een pilote 

geëxperimenteerd worden met  beheer en toezicht door 

bewonersinitiatieven buiten de regulier openingstijden. 
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Nu kunnen de schooltuinen op open dagen bezocht worden en 

organiseert een enkele tuin aan het einde van het seizoen een 

plukdag. Op de nieuwste tuin, de Aemsteltuin, is een doorgaand 

hoofdpad dat aan twee zijde via een hek toegankelijk is waardoor 

bezoekers tijdens schooltijd door de tuin kunnen lopen. Deze tuin is 

zeer overzichtelijk waardoor door de medewerkers op de tuin zicht 

hebben welke bezoekers er op de tuin zijn. Voorkomen moet worden 

dat (ongenode) bezoekers de tuin gebruiken als pluktuin, waardoor 

er voor de leerlingen minder te oogsten valt. 

Voor andere tuinen zou een landschapsarchitect kunnen adviseren in 

hoeverre kleine ingrepen in het landschap ervoor zorgen dat meer 

mensen van de schooltuinen kunnen genieten. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan een uitzichtpunt met zicht op de tuin. Op welke 

wijze de tuinen ontsloten kunnen worden vraagt om maatwerk per 

tuin. Bij een eventuele nieuwe tuin zou het omliggende groen zoals 

borders en windsingel  zodanig  ingericht kunnen worden dat het 

publiekstoegankelijk is.  

 

Ook bij de volkstuin ligt er vanuit de politiek en bestuurders de wens 

om de complexen breder toegankelijker te maken. Openstelling van 

de volkstuinen kent eenzelfde gevoeligheid als het gaat om het risico 

op ongewenst oogsten van gewassen en bloemen. Komend jaar gaat 

op een van de volkstuincomplexen een pilot uitgevoerd worden 

waarbij de hoofdpaden van het complex beter aansluiten op de 

omliggende openbare ruimte waardoor er meer recreanten en 

passanten op het complex zullen komen. Voor openstellen van de 

schooltuinen is het interessant om te volgen wat de ervaringen in de 

pilot zijn. Daarnaast zijn er afgelopen jaren op een aantal openbare 

plekken in de stad van buurtmoestuinen ontstaan beheerd door 

bewonersgroepen. Hier kan informatie worden opgehaald over de 

wijze waarop in de buurtmoestuinen met gevaar op ongenood 

plukken wordt tegen gegaan. 

 

Luchtfoto doorgaand wandelpad bij de Aemsteltuin
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6 Huidige situatie en opgave per gebied 

De Schaaptuin

6.1  Noord 

 

naam tuin stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

binnen 

stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

buiten 

stadsdeel 

Broekhuysen-

Leeuwis Noord 

14 scholen uit 

Noord 0 

Schaap Noord 

19 scholen uit 

Noord 

5 scholen uit 

Centrum 

 

In Noord zijn twee schooltuincomplexen de Broekhuysen-

Leeuwistuin en de Schaaptuin. Beide schooltuinen samen hebben 

een capaciteit van 1400 tuinen en kunnen wekelijks zo’n 40 

schoolklassen ontvangen. Op de Schaaptuin is een deel van het 

complex in medegebruik bij het Leger des Heils die verbouwt er met 

50/50 green eetbaar groen. Bij het realiseren van nieuwe woningen in 

Noord zal het medegebruik beëindigd moeten worden ten gunste 

van de capaciteit op de schooltuin. 

 

6.1.1 Huisvesting  

Op de Schaaptuin staat een moderne duurzaam lesgebouw met 

kantoor en kantine en een oudbouw lokaal met schuur en kas.  

Op de Broekhuysen-Leeuwistuin staat een nul-energie gebouw waar 

zonnecellen op het dak liggen, de muren deels uit schapenwol 

bestaan voor isolatie en waar het regenwater weer gebruikt wordt 
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voor de toiletten. Deze huisvesting heeft het gewenste niveau van 

duurzaamheid. Voorlopig zijn er, naast het reguliere onderhoud, 

geen investeringen nodig in het lesgebouw. 

6.2 Oost/Zuidoost 

naam tuin stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

binnen 

stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

buiten 

stadsdeel 

Vink Oost 

9  scholen uit 

Oost 

2 scholen uit 

Zuid 

Kalf Oost 

2 scholen uit 

Oost 

17 scholen uit 

Zuid 

Wagner Zuidoost 

9 scholen uit 

Zuidoost 

2 scholen uit 

Oost, 1 school 

Centrum 

Gaasperdam Zuidoost 

16 scholen uit 

Zuidoost 

5 scholen uit 

Oost, 1 school 

Centrum,         

2 scholen uit 

Zuid 

 

In Oost  zijn twee schooltuincomplexen de Vink- en de Kalftuin. De 

twee tuinen samen hebben een capaciteit van 1000 kindertuinen en 

kunnen wekelijks zo’n 43 schoolklassen ontvangen. 

In Zuidoost zijn twee schooltuincomplexen de Wagner- en de 

Gaasperdammertuin. Waarbij de Gaasperdammertuin een dubbele 

schooltuin is met ruim 1000 kindertuinen. De twee tuinen samen 

hebben een capaciteit van 1600 kindertuinen en kunnen wekelijks 

zo’n 70  schoolklassen ontvangen. 

6.2.1 Huisvesting 

Het lesgebouw op de Gaasperdamtuin dateert uit 1990. Het gebouw 

verkeerd in een redelijke staat van onderhoud, maar is gedateerd. 

Voor 2021 is vervanging van de dakbedekking gepland. Voor 2022 

groot onderhoud aan de vloer- en plafond afwerking, uitvoering van 

schilderwerk binnen en vervangen van verwarmingsinstallaties. De 

overweging moet gemaakt worden of het pand de investeringen 

voor groot onderhoud nog waard is.  

Het lesgebouw op de Wagnertuin is gehuisvest in een monumentale 

boerderij uit 1864 en verkeerd in redelijke staat tot goede staat van 

onderhoud.  

 Het lesgebouw op de Vinktuin dateert uit de jaren 90. Het gebouw 

verkeerd in een redelijke staat van onderhoud, maar is gedateerd. 

Voor 2021 is groot onderhoud aan het dak en de vloer gepland. 

Het lesgebouw op de Kalftuin is uit 1970 en heeft een redelijke staat 

van onderhoud, maar is gedateerd. Voor 2020 staat groot onderhoud 

gepland. 

 

De Wagnertuin 
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Rijkswaterstaat,Art Impresie park op Gaasperdammertunnel 

 

6.2.2 Gebiedsontwikkeling 

Door overkapping van de A9 Gaasperdammerweg ontstaat de 

Gaasperdammertunnelzone.  Vanaf 2020 komt er een park waardoor 

een groene zone ontstaat van  het Nelson Mandelapark naar  het 

Centraal Park Gaasperdam. Naar verwachting gaat in dit gebied  

vanaf 2022 woningenbouw plaats  vinden. 

Ook zal rond 2020 in gebied rondom de Gaasperplas   groot 

onderhoud en vernieuwing van het park plaats vinden. De 

Gaasperdammertunnelzone grenst aan schooltuin Gaasperdam en 

het Centraal Park Gaasperdam ligt in de directe omgeving. Gezien de 

ontwikkelingen in het gebied, gedateerde staat van het lesgebouw 

en het verwachte groot onderhoud is het wenselijk dat in plaats van 

te investering in het bestaande lesgebouw, deze te vervangen door 

een hedendaags, duurzaam lesgebouw. 

6.3 Centrum/Zuid 

naam tuin stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

binnen 

stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

buiten 

stadsdeel 

Aemstel Zuid  

15 scholen uit 

Zuid  0 

 

De Aemsteltuin is de enige tuin in dit gebied. Het is het nieuwste 

schooltuincomplex in Amsterdam en is sinds 2013 in gebruik. Op 

deze tuin bevindt zich een modern lesgebouw met twee lokalen. Dit 

gebouw is in goede staat van onderhoud en is voorzien van een 

groen dak. 

De Aemsteltuin
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6.4 West/ Nieuw-West 

naam tuin stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

binnen 

stadsdeel 

deelnemende 

scholen 

buiten 

stadsdeel 

Roos West 

8 scholen uit 

West 

4 scholen uit 

Centrum 

Blijdestein West 

13 scholen uit 

West 

3 scholen uit 

Nieuw-West 

Ridderbos 

Nieuw- 

West 

5 scholen uit 

Nieuw- West 

7 scholen uit  

West 

Nijkamp 

Nieuw- 

West 

8 scholen uit 

Nieuw- west  0 

Osdorptuin 

Nieuw- 

West 

12 scholen uit 

Nieuw- West  

2 scholen uit 

Zuid 

Tooroptuin 

Nieuw- 

West 

9 scholen uit 

Nieuw-West 

1 school uit 

Zuid, 2 

scholen uit 

West 

 

De meesten schooltuincomplexen van de stad bevinden zich in dit 

gebied. Naast het eigen verzorgingsgebied maken ook enkele 

scholen uit Centrum en Zuid gebruik van de schooltuinen in dit 

gebied. 

 

6.4.1 Huisvesting 

De meeste complexen in West/ Nieuw West bestaan sinds de jaren 

60/70 van de vorige eeuw. De lesgebouwen op  Blijdestein-, Toorop-, 

Nijkamp- en Ridderbostuin komen ook uit deze periode en zijn 

verouderd en in matige staat. Sinds de centralisatie in 2014 is het 

noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, maar de levensduur van deze 

gebouwen is op.  

Op de Roostuin staat een modern lesgebouw uit 1997. Het gebouw 

verkeert in een goede staat van onderhoud. 

 

De Roostuin 
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De Ridderbostuin 

 

6.4.2 Gebiedsontwikkeling   

Vanwege de herinrichting van het Rembrandtpark zal binnen twee 

jaar nieuwbouw plaats vinden op de Blijdestijntuin. De  

opdrachtverlening en investeringsaanvraag hiervoor loopt via 

stadsdeel Nieuw-West, omdat de nieuwbouw deel uit maakt van een 

groter project “de Stadsboerderij Rembrandtpark” .  De bestuurlijke 

besluitvorming hierover dateert van voor 2014. 

. 

Op de kavel naast de Tooroptuin komt in de loop van 2020 aan de 

Jan Tooropstraat 11 +13 het nieuw te bouwen Expertisecentrum 

Onderwijs en Zorg. Hoewel in de planvorming voor het expertise 

centrum rekening wordt gehouden met de bezonning van de 

naastgelegen Tooroptuin zal er meer schaduw op de tuin komen.  

Daardoor is het noodzakelijk om de tuin opnieuw in te richten. 

Hierbij kan het lesgebouw gesitueerd worden op een schaduwrijke 

plek en kunnen op de plek van het huidige gebouw kindertuinen 

gerealiseerd worden met voldoende bezonning.  

Daarnaast is het huidige lesgebouw op de Tooroptuin uit 1964 en 

verkeert het gebouw in een matig tot slechte staat van onderhoud. 

Vernieuwing is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de 

hedendaagse eisen.  

. 
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7 Financiën 

In dit SHP is de ambitie neergelegd om ten behoeve van natuur- en 

milieueducatie op de schooltuinen een extra schooltuin te realiseren en 

slechte/verouderde leslokalen gefaseerd  te vervangen door duurzame en 

toekomstbestendige lesgebouwen. Het streven is om iedere twee jaar een 

nieuw lesgebouw  te realiseren. 

De investeringen in het SHP richten zich op de periode 2019-2025. Aan het 

SHP zelf zijn geen financiële consequenties verbonden. Dit hoofdstuk vormt 

de input voor de aanvraag voor het Meerjaren Investeringsplan (MIP) bij de 

Voorjaarsnota. Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota de MIP-aanvraag voor 

schooltuinen aangepast op de meest recente planning. 

 

 

MIP 2020 – 2023 aanvraag 

2020:  € 1,048 mln. Vervangende nieuwbouw lesgebouw Tooroptuin,  

2021:  --------------------- 

2022: € 0,54   mln. Voor het verwerven van de grond voor een tuin op 

IJburg 

2023  € 1,048 mln. Lesgebouw voor nieuwe tuin op IJburg 

 € 0,75    mln. Eerst inrichting tot schooltuin, aanleg  

                                            kindertuinen, paden en borders.  

 

 

 

 

 2020 2021 2022 2023 Totaal 

Investering 
grondaankoop 

  € 0,54 
 mln 

 € 0,54 
mln 

Investering 
vervangende 
nieuwbouw 

€ 1,048 
mln. 

   € 1,048 
mln. 

Investering 
nieuwbouw nieuwe 
locatie 

   € 1,048  
mln. 

€ 1,048  
mln. 

Investering eerste 
inrichting 

   € 0,75 
mln. 

€ 0,75 
mln. 

MIP 
(kapitaalslasten) 

€ 39.824 ----------- 
 

€ 
20.528 

€ 
68.324 

€ 
128.676,= 

 

 
7.1 Onderbouwing van de investeringskosten 
 

13.1.1 Verwerven van grond  

 

Een extra schooltuin moet een capaciteit hebben voor 500 tot 600 

kindertuinen met een oppervlak van 7 m2 per kindertuin. Daarnaast is er 

grond nodig voor, paden, borders en afhankelijk van de situatie een 

windsingel. Totale tuinoppervlak onbebouwd is ± 1 ha. 

Kosten voor het verwerven van de grond voor tuinen bedraagt  €46,25 per 

m2 ( 25 % van de grondprijs voor maatschappelijk vastgoed).  
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Uitgaande van het Plan van Eisen voor een schooltuin is ± 320 m2 bruto 

vloeroppervlak (BVO)  nodig voor een lesgebouw met 2 lokalen, 

kantoorruimte, opslag en werkruimte. Plus 100 m2 voor een kapschuur en 

kas. Hiervoor geldt de grondprijs voor een maatschappelijke voorziening 

geldt van € 185 m2. 

 

Verwervingskosten grond voor kindertuinen en borders €462.500,= 

Verwervingskosten grond voor gebouwen  (420* 185) €   77.700,= 

Totale kosten voor het verwerven van  de grond  €540.200,= 

 

 

13.1.2 Investeringskosten om de grond geschikt te maken voor gebruik 

als schooltuin 

 

De kavel die verworven is  zal moeten worden ingericht voor gebruik als 

schooltuin. Er zal grond opgebracht moeten worden  die geschikt is voor 

verbouwen van groenten en bloemen. En een infrastructuur worden 

gerealiseerd met paden, drainage , buitenruimte voor instructie met 

handenwasgelegeheid en border/singel voor ontdekpad. De uiteindelijke 

kosten hangt af van het kavel wat verkregen wordt en de grond die daarop 

ligt. Sommige grondsoorten vragen  meer aanpassingen en voorzieningen 

dan andere grondsoorten.  

De geraamde kosten voor de inrichting bedragen € 750.000. 

 

13.1.3 Investeringskosten nieuwe lesgebouwen 

 

Voor een lesgebouw met twee leslokalen, kantoor, kantine  en opslag zijn de 

investeringskosten € 1,048 mln. 

Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie van de Amsteltuin in 2013 en de 

Schaaptuin in 2015 + indexering en de lopende aanbesteding van de 

Blijdestijntuin. Plus een opslag voor BENG (Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen) van  € 196,= m2, gebaseerd op prijspeil 2020. 

 

 

 7.2 Exploitatiekosten voor een extra schooltuin 

 

Deelname aan het educatief programma op de schooltuinen door 

basisschoolleerlingen is een voorziening in natura  onder de Verordening  

lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam. (VloA 2019). De 

financiering van de VloA maakt deel uit van de begroting van de afdeling 

primair onderwijs. Voor de bestaande complexen  is de dekking van de 

kosten voor exploitatie & programmering  opgenomen in deze begroting.  

De meerkosten om ongeveer 600 extra leerlingen op de nieuwe schooltuin 

een educatief programma aan te kunnen bieden bedraagt de jaarlijks              

€ 314.207,=. 
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