
Verslag van de Lancering van de KinderKlimaattafel 
Op 13 maart jongstleden is de KinderKlimaattafel tijdens de Nationale Viering 

Boomfeestdag in de gemeente Haarlemmermeer gelanceerd. Aan elk van deze 14 

tafels zaten 9 Klimaat-ambassadeurtjes. Zij gingen, met ondersteuning van een 

gespreksleider en notulist, met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 

natuurorganisaties en lokale politiek in gesprek over hun ideeën voor een beter 

klimaat. De volwassen deelnemers zijn op voorhand geïnformeerd via een 

instructieformulier KinderKlimaattafels. De kinderen hebben een Masterclass gekregen 

om te leren hoe je over het klimaatprobleem moet onderhandelen. 

 

Per tafel moest er uiteindelijk unaniem een klimaatvoorstel worden geformuleerd. Dit 

leidde tot een zeer betrokken en gedreven discussie met als resultaat de eerste 

KinderKlimaatDeal met 14 ideeën/voorstellen voor een beter klimaat. Deze 

KinderKlimaatDeal is onder leiding van de adviseur Klimaatberaad Ruud Koornstra, 

samen met Haarlemmermeerse Kinderburgmeester Julia Pieters, Ishant, Saeya, Joost 

en Nora ’s middags, in perscentrum Nieuwspoort-Den Haag, aangeboden aan de 

voorzitter van het Klimaatberaad: de heer Ed Nijpels. Dit werd gedaan voorafgaand 

aan de presentatie van de doorberekening van het Klimaatakkoord. Het verzoek van 

de kinderen was of de heer Nijpels de ideeën zou voorleggen aan de 5 Klimaattafels… 

 

 

 
Impressie van de KinderKlimaattafels tijdens de Nationale Viering in de gemeente Haarlemmermeer.  

 

 

Dit jaar wordt gebruikt om de 14 voorstellen te promoten binnen de 5 Klimaattafels en 

is er een projectvoorstel gemaakt om de KinderKlimaattafel bij alle gemeenten te 
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lanceren als programmaonderdeel van de Nationale Boomfeestdag-2020. Komend 

jaar is namelijk het jaar dat de gemeenten hun Klimaatdoelen-2020 moeten halen… 

 

De ruim 6.000 basisscholen krijgen daarnaast eind juni een unieke zgn. Scholenkaart 

toegestuurd. Op deze kaart staat per basisschool aangegeven hoe groot de mate 

van verstening is in een straal van 100 meter rondom hun school. Daarnaast wordt 

toegelicht dat groen/ bomen belangrijk zijn voor de prestaties op school én hun 

gezondheid. Bomen zuiveren tenslotte de lucht en maken de omgeving koeler. Met 

deze kaart roepen we de scholen op om aan de groenwethouder van hun gemeente 

te vragen of ze op Boomfeestdag bomen/struiken mogen planten.  

 

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van de schoolkaart van Katholieke 

Basisschool Het Spectrum in Alphen aan den Rijn. Deze school in Alphen aan den Rijn 

is willekeurig gekozen, maar de diverse kleuren op de kaart geven goed weer dat de 

mate van verstening per basisschool op een relatief kleine afstand erg kan variëren.  

 

  



 

 

Voorbeeld van de schoolkaart die naar de ruim 6.000 Nederlandse basisscholen zijn verstuurd. De bovenste 

afbeelding geeft de locatie van de school en mate van de versteende schoolomgeving weer. De school waar 

het om gaat is omlijnd en de naam van de school is erbij gevoegd. De overige stippen zijn nabijgelegen 

basisscholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De onderste afbeelding geeft de schaal van verstening in 

een rood-groene balk weer, de voordelen van een groene schoolomgeving worden beschreven en er wordt 

een oproep gedaan om aan Boomfeestdag 2020 mee te doen.  



De Nationale Viering Boomfeestdag-2020 zal ook in het teken van het klimaat staan; 

Als vervolg op de lancering van de KinderKlimaattafel in Haarlemmermeer wordt in 

Alphen aan den Rijn (gastgemeente Nationale Viering Boomfeestdag-2020) een 

KinderKlimaatTop georganiseerd: ook hier gaan basisschoolgroepen aan diverse 

Klimaattafels praten met politici (lokaal, provinciaal en landelijk) en 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over een gezond klimaat voor hun 

toekomst.  

 

We hopen van harte dat we de volwassen deelnemers, gespreksleiders en/ of 

notulisten het komende jaar weer mogen benaderen. Heb jij interesse om komend 

jaar een van de bovengenoemde rollen te vervullen? Meld je dan aan via 

info@boomfeestdag.nl. 

 

 

Leuke inspirerende ideeën van de KinderKlimaattafel 
13 maart 2019, Boomfeestdag-Haarlemmermeer 

Per tafel is uiteindelijk één idee doorgevoerd als onderdeel van de KinderKlimaatDeal. 

Deze ideeën staan niet in dit document, maar zijn in de KinderKlimaatDeal via deze 

link te vinden. 

Hieronder volgt een opsomming van de overige suggesties van kinderen die zijn 

opgeschreven door de notulisten van de 14 KinderKlimaattafels. We hebben niet alle 

notulen terug ontvangen, dus mocht je aanvullingen hebben vanuit jouw notulen, 

dan horen we dat graag via info@boomfeestdag.nl.  

 

De ideeën van de Klimaat-ambassadeurtjes: 

 2-minuten-timer op warm water. De douche wordt dan na een aantal minuten 

koud; 

 Attractie van een windmolen maken zoals in een kermis/pretpark; 

 Bakstenen in kamer om de warmte in huis vast te houden (denk hier aan 

spekstenen); 

 Bij de boer langs gaan om plantjes te halen voor je eigen moestuin; 

 Bij het kopen van een huis krijg je 10 zonnepanelen. Daarnaast afval 

hergebruiken en er energie van maken. Als beloning krijg je gratis 

zonnepanelen; 

 Boetes voor mensen die vuil op straat gooien (betrappen via verborgen 

camera’s); 

 Bomen alleen kappen als ze oud zijn;  

 Bomen planten in je voortuin; 

 Bossen in plaats van industrieterreinen; 

 CO2 in de grond opslaan; 

 CO2 Stofzuiger maken die CO2 opzuigt; 

 De boetes voor milieuvervuiling investeren in groenprojecten; 

 De hoogte in bouwen, omdat er minder ruimte voor wonen is;  

 Elektrische fietsen voor kinderen: maar opladen kost energie, dus opladen met 

zon/wind; 

 Elektrisch rijden goedkoper maken; 
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 Energie uit afval halen; 

 Fabrieken in bossen bouwen; 

 Geld voor innovatie in het bestrijden van klimaatverandering vrij maken; 

 Handdoek op het strand als een zonnepaneel gebruiken; 

 Hebben we wel koeien nodig? Nepvlees als vervanging van echt vlees;  

 Klimaatpolitie in het leven roepen; 

 Klimaattaks nu al invoeren;  

 Landbouwmachines elektrisch maken; 

 Lantaarnpalen op windenergie; 

 Licht sensor op bijvoorbeeld lantaarnpalen; 

 Meer CO2-filters op vervuilende industrie, auto’s e.d.; 

 Meer gras en speeltuinen in plaats van stenen. Het probleem is wel… wie 

onderhoud het?;  

 Meer groene stroom en zonnepanelen; 

 Meer klimaatlessen op school; 

 Meer moestuinacties in supermarkten;  

 Meer recyclebakken; 

 Meer gebruik maken van de trein en minder vliegen; 

 Met een eigen bakje naar supermarkt voor vers fruit; 

 Minder benzine gebruiken want dat is slecht voor het milieu; 

 Minder energiecentrales; 

 Minder gebruik van plastic op scholen en plastic op school inzamelen;  

 Mobiele telefoon/ tablet duurder maken; 

 Moestuin realiseren op de uitbouw van een school; 

 Plastic rietjes verbieden; 

 Regenwater filteren voor het watergeven van planten in plaats van duur 

kraanwater; 

 Rondom de prullenbak mooi maken, dan gooien de mensen het afval graag 

in de prullenbak;  

 Slim vervoeren van personeel naar de bedrijven; 

 Slimmer bouwen door hergebruik van materialen;  

 Stenen vervangen door groen;  

 Stroom recyclen; 

 Twee dagen dezelfde kleding dragen: scheelt in wassen; 

 Verbetering van huizen door het gebruik van hout; 

 Verbied plastic in winkels; 

 Zaken die veel stroom kosten, zoals een concert, verduurzamen; 

 Zonne-energie van andere landen naar Nederland halen voor F1-races; 

 Zonnepanelen op een bus vastmaken; 

 Zwerfafval-race: 1 x per maand een hele week lang door NL en afval ophalen: 

wie het meeste afval ophaalt krijgt de hoofdprijs van € 200,-.    


