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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

Onlangs is aan ons, de samenwerkende partijen van het provinciaal programma Groen doet goed, 

duidelijk geworden dat er onvoldoende middelen gereserveerd zijn om Groen doet goed in de 

huidige vorm voort te zetten. We willen u met klem vragen dit te heroverwegen. Het werk dat door 

Groen doet goed wordt verricht is in het directe belang van de provincie. 

Via Groen doet goed komen jonge Zuid-Hollanders vaak voor het eerst in aanraking met de natuur 

en het platteland in en rondom de steden. De afgelopen jaren hebben meer dan 100.000 kinderen 

van wie de meeste nooit in de natuur buiten de stad komen, kennis gemaakt met de prachtige 

gebieden van onze provincie. Soms werd een extra speelpolder aangelegd, soms een plek om 

avontuurlijk te spelen of een voedselbos. Maar het belangrijkste was de programmering. Daardoor 

werd het mogelijk dat de toekomstige Zuid-Hollandse burgers minimaal één keer in hun 

basisschooltijd deze Zuid-Hollandse ‘buitenlokalen' konden bezoeken, met school en op 

natuuravontuur in de vrije tijd. Groen doet goed heeft een unieke opbouw waardoor middelen van 

o.a. overheden, welzijnsorganisaties, terreinbeheerders en agrariërs elkaar opplussen en daarmee de 

investering van de provincie hebben vermeerderd. Deze opbouw maakt het systeem kostenefficiënt, 

elke partij draagt de lasten die vanzelfsprekend bij haar horen.  

Toegankelijke buitengebieden 
Tijdens de Groen doet goed-conferentie in maart 2013 beloofde de provincie, samen met 

verschillende gemeentelijke bestuurders uit Zuid-Holland, aan Cynthia en Ouafa, twee Haagse 

meisjes die bijna nooit in de natuur kwamen, dat zij de natuur in de buitengebieden ook beschikbaar 

en bereikbaar zou maken voor kinderen die in de minder welgestelde en stenige wijken van Zuid-

Holland wonen. Met de gedachte dat recreëren, genieten van en bewegen in de natuur- en 

recreatiegebieden voor iedereen toegankelijk moet zijn.  

Anno 2020 is deze opgaaf onverminderd groot. In acht jaar hebben we één schoolgeneratie kunnen 

bereiken, maar nieuwe kinderen groeien op in onze steden, zonder toegang tot de buitengebieden. 

Geen enkel routenetwerk of extra fietspad zal dat veranderen. Maar wel samenwerkende partijen 

zoals die van het provinciaal programma Groen doet goed, die zo veel ervaring en kennis hebben in 

het betrekken van deze doelgroep.  

Provincie als ruggengraat 
Dat de provincie zich nu als partner terugtrekt, vinden wij dan ook onbegrijpelijk. Zeker als je in 

ogenschouw neemt dat meer dan honderd organisaties geïnvesteerd hebben in Groen doet goed, 

met de provincie als onmisbare ruggengraat.  

  



 

 

 

 

 

Voor de toekomst en gezondheid van de kinderen - toekomstige volwassenen van onze provincie -  

vinden wij dit een zeer zorgelijke situatie. Het gaat om kinderen die later essentiële keuzes moeten 

maken voor het behoud van deze gebieden. Maar ook voor de kringloopagrariërs en de 

terreinbeheerders die via onze coalitie de stedelijke doelgroep weten te bereiken is het wegvallen 

van Groen doet goed zorgelijk. De natuur in de buitengebieden staat onder grote druk, een 

landbouwtransitie staat voor de deur. De verbinding met de stedelijke doelgroepen is daarin zeer 

wenselijk. We vrezen dat de synergie zonder de verbindende rol van de provincie te zwak zal blijken 

om voort te bestaan.  

Lastig te bereiken doelgroep 
Kinderen en hun ouders met een afstand tot de natuur in hun directe leefomgeving zijn lastig te 

bereiken, maar zijn wel de doelgroep waar de grootste winst mee kan worden behaald. Zuid-

Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Natuur- en 

Milieufederatie Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland en ook Gemeenten voor Duurzame 

Ontwikkeling en het Zuid-Hollands Overleg NME ervaarden dit ook en schaarden zich achter Groen 

doet goed. Al deze organisaties zagen namelijk in dat deze doelgroep veel effectiever te bereiken is 

door het bundelen van elkaars krachten in een provinciaal programma. Via de maatwerkaanpak van 

Groen doet goed blijkt het zeer wel mogelijk deze groep aan te spreken en mee te nemen.  

Natuurlijk zijn er lessen te leren en zaken te verbeteren. Wij vragen provincie Zuid-Holland dan ook 

met ons te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het kind niet met het badwater 

weggooien en komende periode kunnen doorbouwen op de weg die geplaveid is door de 

verschillende lokale coalities.  

De ondertekenaars vragen dan ook om met een afvaardiging in gesprek te gaan met uw college over 

deze gezamenlijke opgave. U wilt toch ook niet dat de natuur- en recreatiegebieden straks alleen 

maar bereikbaar zijn voor de happy few? 

Met vriendelijke groet, 

Namens, 

 
Basisschool De Nieuwe Haven 
Basisschool Fridtjof Nansen  
Basisschool Het Kompas 
Basisschool IBS Noen 
Basisschool Wereldwijs 
Brede School Gouda 
Globetrotter Katendrecht 
Globetrotter Sterrenschool 
Maria Basisschool 
OBS de Boog 
OBS Dakpark 
OBS De Pionier 
OBS Nelson Mandela  
OBS Over de Slinge 
OSBS De Kameleon 
Prins Alexanderschool 
Stephanusschool 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeente Delft 
Gemeente Den Haag 
Gemeente Gouda 
Gemeente Leiden  
Gemeente Nissewaard 
Gemeente Rotterdam 
Gemeente Schiedam 
 
Ark Natuurontwikkeling  
Biesboschcentrum Dordrecht 
Boerderij Het Buytenhof 
Boerderij Kikkershoek 
De Cultuurschool 
De Groene Motor/Zuid-
Hollands Landschap 
De Natuurtuin in Rijswijk 
De Papaver 
 
 
 
 
 
 

 
De Stad Uit 
Dienst Gezondheid & Jeugd 
Dunea 
Duurzaamheidscentrum 
Weizigt  
Ekologika 
Evenementen op Zuid  
GDO, Gemeenten voor 
duurzame ontwikkeling 
Groene Connectie 
Hoeve Ackerdijk 
Hogeschool Leiden: Faculteit 
Educatie & Lectoraat natuur 
en ontwikkeling kind 
IMC Weekendschool 
IVN Alphen aan den Rijn 
IVN Den Haag 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
IVN Dordrecht 
IVN IJssel en Gouwe 
IVN Leidse regio 
IVN Schiedam 
Kinderparadijs Meidoorn 
Kindertuinen Delft 
Lentiz LIFE College 
Melkveehouderij Gravesteyn 

Natuur- en Milieufederatie 
Zuid-Holland 
Naar buiten! Delft 
Naar buiten! Regio Leiden 
 
 

 
 
 
 
 
 
Natuurlijk Spangen 
Natuurmonumenten 
Noordrand 
Natuurstad 

Natuurwacht Delft 
NME-centrum De Harreweg  
Outdoor Valley 

Rotta Vogelwacht 
Rotterdamse Munt 
Servicebureau Onderwijs & 
Cultuur  
Speelotheek Pip & Zo 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sportief Besteed Groep 
Stichting BuurtLAB 
Stichting Groenkracht 
Stichting Hattrick 
Stichting Land van Wijk & 
Wouden 
Stichting Milieu Dichterbij 
Stichting Plezierrivier De 
Rotte 
Stichting Ravottuh 
ZON, Zuid-Hollands Overleg 
NME 

 

 

 

 

Daphne Teeling 

Regiodirecteur IVN Natuureducatie Zuidwest 

 

 

Afschrift aan: Provinciale Staten 

 

 

 

 

 

 


