
 

Adviezen ‘Duurzaamheid’ 

Gesprek met de Gemeente – 14 april 2021 

 

Wij zijn de Kindergemeenteraad. Met 19 kinderen van 19 verschillende basisscholen in de Gemeente 

Nissewaard vertegenwoordigen wij alle kinderen van de gemeente. Twee jaar lang onderzoeken wij 

onderwerpen die belangrijk zijn in de gemeente. We doen daarvoor kennis op tijdens lessen, we gaan 

op excursie en spreken met allerlei mensen uit Nissewaard.  

 

Duurzaamheid 

De afgelopen weken hebben we onderzoek gedaan naar het thema ‘duurzaamheid’. Een belangrijk 

thema, want.. als wij in 2050 in de gemeente van de toekomst wonen, hopen wij dat de aarde 

schoner en gezonder is. Om dat te bereiken, moeten we NU aan de slag. Alleen door nu actie te 

ondernemen, kunnen we ervoor zorgen dat wij en onze kinderen op een fijne manier op onze aarde 

kunnen leven. In de gemeente Nissewaard wordt al op verschillende manieren aandacht besteedt 

aan duurzaamheid.  

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat er drie grote thema’s zijn waar aan gewerkt wordt: 

• Energietransitie. Oftewel de overgang van het gebruiken van fossiele brandstoffen die op 

raken, naar het gebruiken van duurzame energie die oneindig opgewekt kunnen worden. 

Bijvoorbeeld zonne-, wind- of waterenergie. 

• Klimaatadaptatie. Daarmee wordt bedoeld dat we nu aanpassingen doen om voorbereid te 

zijn op de veranderingen van het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in plaats van 

stenen, zodat we water beter kunnen opvangen. 

• Circulaire economie. Dit gaat over het hergebruiken en recyclen van onze grondstoffen. We 

moeten afval niet meer als afval zien, maar juist als grondstof. Daardoor kunnen we veel 

zuiniger omgaan met de aarde.   

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat er al heel veel gebeurd in de gemeente om duurzamer te 

worden. De gemeente heeft zelfs als doel om in 2050 klimaat neutraal te zijn. Dat betekent dat we 

dan alleen nog maar duurzame energie gebruiken, we zuinig zijn op onze grondstoffen en we 

aangepast zijn op klimaatverandering. We zijn heel blij met dit doel, maar we hebben ook ontdekt 

dat er nog veel moet gebeuren om dit te bereiken. We ontdekten bijvoorbeeld dat heel veel wijken 

nog helemaal niet zo goed voorbereid zijn op klimaatverandering. Dat kinderen op school nog maar 

weinig leren over duurzaamheid. En dat we thuis nog lang niet altijd duurzame energie gebruiken.  

We hebben heel veel ideeën over hoe onze gemeente nóg duurzamer kan worden. We presenteren 

ze vandaag in drie delen aan jullie, namelijk: 

• Adviezen over hoe we op school meer aandacht kunnen besteden aan duurzaamheid; 

• Adviezen over hoe we de wijk duurzamer kunnen inrichten; 

• En adviezen over hoe we thuis beter aan de slag kunnen met duurzaamheid. 

We hopen dat de adviezen die wij vandaag geven de gemeente en de bewoners inspireert om nóg 

duurzamer te worden. 

  



 

Duurzaamheid op school 

 

Als het aan ons ligt, moeten álle kinderen in de gemeente Nissewaard meer leren over 

duurzaamheid. Op OBS Jan Campert is er bijvoorbeeld al veel aandacht voor. Daar leren kinderen 

bijvoorbeeld over waarom we ons afval moeten scheiden en doen dat in iedere klas. Daardoor leren 

we al heel jong over hoe belangrijk het is om te hergebruiken en te recyclen en wordt het voor ons 

normaal. Ook hebben we een moestuin waar we met elkaar eten verbouwen. Dat is niet alleen super 

gaaf, maar ook nog eens heel leerzaam. Want wist je bijvoorbeeld dat we een banaan in Nederland 

moeilijk kunnen kweken? Die komen vaak uit verre landen. Bij de reis die zo’n banaan maakt om in 

onze supermarkt te komen, komt superveel CO2 vrij. Dat is superslecht voor het milieu. Kortom, het 

is super belangrijk voor onze toekomst als we meer kennis krijgen over duurzaamheid.  

Onze adviezen zijn dan ook: 

• Organiseer een duurzaamheidsdag of -week voor scholen waarin kinderen zoveel mogelijk 

leren over duurzaamheid. Om scholen en kinderen te overtuigen om mee te doen, kan een 

spaarsysteem ontwikkeld worden. Voor elke duurzame actie die gedaan wordt, kun je 

punten scoren. De punten kun je omwisselen voor duurzame items die je op school kunt 

gebruiken. Bijvoorbeeld een duurzame drinkfles voor de hele klas, benodigdheden voor een 

moestuin of een duurzaam speeltoestel. Hoe meer duurzame acties, hoe meer punten en 

hoe groter de beloning. 

• Biedt elke school de kans om een moestuin te starten.  

 

Maar alleen met meer kennis zijn we er nog niet. We ontdekten dat er nog heel veel mogelijk is om 

schoolgebouwen duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplein. Al best veel scholen 

hebben een groen schoolplein, maar nog lang niet allemaal. En dat terwijl wij het veel leuker vinden 

om in het groen te spelen. Ook hebben veel scholen een plat dak. We leerden tijdens ons onderzoek 

dat platte daken vaak geschikt zijn om groene daken van te maken. Die groene daken zorgen er weer 

voor dat water beter kan worden opgenomen én voor minder CO2 in de lucht.  

Daarom adviseren wij.. 

• Zorg voor meer groene speelpleinen bij scholen. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook nog 

eens veel leuker om in te spelen. Laat kinderen meedenken over hoe het plein kan worden 

ingericht. Betrek ook buurtbewoners, zodat het plein echt een plek wordt waar de buurt 

elkaar kan ontmoeten en samen van kan genieten. 

• Vergroen de daken van scholen. Zo kunnen we de daken die er toch zijn voor ons laten 

werken!  



 

Duurzaamheid in de wijk 

 

Tijdens ons onderzoek stelden we een checklist op om in onze eigen buurt te onderzoeken hoe 

duurzaam deze al was. We hebben onder andere gelet op hoeveel huizen zonnepanelen hadden, 

hoeveel ruimte er is voor groen, hoeveel punten er zijn om afval gescheiden in te leveren of hoeveel 

openbaar vervoer er in de buurt te vinden was. Tijdens dat onderzoek ontdekte één van ons dat in in 

nieuwbouwwijken alle huizen al super duurzaam zijn. Daar gebruiken ze geen gas en wekken stroom 

op door zonne-energie. Dat is heel mooi! Maar.. tegelijkertijd viel het op dat in die super duurzame 

wijk super weinig groen te vinden is. Alle straten en pleinen zijn vol gelegd met tegels, zelfs 

despeelplekken. Er is veel ruimte voor auto’s en verkeer, maar weinig ruimte voor natuur. En dat 

terwijl onze wijk gebouwd is op een plek waar eerst allemaal natuur was. Dat is toch gek?! 

Wij denken dan ook dat we nog veel kunnen doen om wijken duurzamer te maken. Meer ruimte voor 

groen, en minder ruimte voor auto’s. Want wist je dat auto’s wel 23 uur per dag stil staan? En dat er 

voor elke auto in Nederland drie parkeerplekken zijn? We zouden er best aan kunnen denken om 

auto’s met elkaar te delen. Ze worden dan beter gebruikt en er is minder ruimte nodig voor 

parkeerplekken. En als we ze sowieso minder gebruiken, kunnen we ze parkeren aan de rand van de 

wijk en kunnen we delen van de wijk autovrij maken. Dan is er meer ruimte voor groen. En de wijk 

wordt veiliger, omdat er minder verkeer is. 

En als we dan toch bezig zijn met het vergroenen van de wijk, laten we onze tuinen dan ook 

meenemen. Tijdens ons onderzoek viel het ons op dat heel veel tuinen omheind zijn door hekken en 

vaak ook vol liggen met tegels. Zo ongezellig! En helemaal niet milieuvriendelijk. Dus.. wat nou als 

iedereen een stukje van zijn tuin inlevert, zodat we tussen alle tuinen en huizen een gezamenlijk stuk 

groen kunnen maken? Een mooie gezamenlijke tuin die buurtbewoners samen onderhouden. Een 

tuin waar mensen samen kunnen komen, waar ze spullen delen vanuit een gezamenlijke deelschuur, 

waar ze eten verbouwen in een gezamenlijke moestuin en waar kinderen samen kunnen spelen. Dat 

zou geweldig zijn! 

Jullie horen het al.. wij zitten bomvol ideeën. We zetten onze belangrijkste adviezen graag voor jullie 

op een rijtje:  

• Houdt bij het inrichten van (nieuwe) wijken rekening met duurzaamheid. Zorg voor minder 

parkeerplekken en meer groen. Als nieuwe wijken gebouwd op plekken waar eerst natuur 

was, zorg dan dat die natuur ergens anders terugkomt, bijvoorbeeld door gezamenlijke 

groene deeltuinen aan te leggen tussen de huizen. 

• Stimuleer mensen om tegels te vervangen door groen en beloon ze ervoor. Hoe meer 

mensen meedoen, hoe beter! 

• Bouw speeltuinen om tot groene speeltuinen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar 

ook véél leuker en uitdagender om in te spelen. 

 

 

  



 

Duurzaamheid thuis 

 

Tijdens de lessen ontdekten we dat je ook thuis veel kunt doen om duurzamer te leven. Een beter 

milieu begint bij jezelf, zeggen ze wel eens. En dat is echt zo! Wist je dat je door kleine veranderingen 

al een heel groot verschil kunt maken? Laat bijvoorbeeld de auto eens staan en ga op de fiets of te 

voet naar school. Gebruik een herbruikbare broodtrommel in plaats van een plastic zakje voor je 

lunch. Of trek eens een warme trui aan in plaats van dat je de verwarming aan zet. Voor ons worden 

deze veranderingen gelukkig al steeds normaler, maar voor veel volwassenen en ouderen voelt het 

soms nog ingewikkeld. Vaak is dit omdat ze niet genoeg kennis hebben. Ze weten niet waarom het 

belangrijk is om duurzame keuzes te maken.  

Daarom zeggen wij: geef inwoners van onze gemeente meer kennis! Doe dat op een positieve 

manier. Bijvoorbeeld door goede informatie te geven of door inspirerende verhaal te delen. De 

website ‘Wij Doen Groen’ is een goed voorbeeld, maar het kan nog beter. Want hoe gaaf zou het zijn 

als buurtbewoners elkaar overtuigen? Wij helpen graag mee om volwassenen te overtuigen. Voor 

ons is duurzaamheid namelijk heel belangrijk. Het gaat om onze toekomst! Als wij leren over 

duurzaamheid op school, kunnen wij ervoor zorgen dat onze ouders, familie en buren ook mee gaan 

helpen om Nissewaard zo duurzaam mogelijk te maken. 

Onze laatste adviezen zijn daarom: 

• Geef inwoners van Nissewaard meer kennis over duurzaamheid. Deel goede informatie en 

inspirerende verhalen. 

• Zet kinderen uit Nissewaard in als rolmodel. Zorg dat wij op school leren over duurzaamheid, 

zodat wij onze omgeving kunnen overtuigen om thuis duurzamer te gaan leven. 

 

 

 

 

 

  



 

Afsluiting 

 

Nu denk je misschien, maar als inwoners van Nissewaard kunnen we helemaal geen verschil maken 

als de rest van de wereld gewoon doorgaat met vervuilen. Dat is niet waar! Laten we als gemeente 

het goede voorbeeld geven aan andere steden en aan de rest van de wereld! Samen maken we het 

verschil.  

 

 


