
“Och Opa, we zijn toch 

veel te laat?”

GROENE MORGEN



Nadat ik met mijn laatste 

onderwijsproject klaar was   (2017) 

Wat nu
 Herinnering aan gesprek met Nico Wissing…. In 2013 over 

klimaatbeheersing van (school-)gebouwen dmv planten.

 Ben gaan googelen om te zien wat er op het gebied van 

natuurbewustzijn en acties tbv verbetering van onze relatie met de 

natuur en de planeet allemaal gebeurde..

 Indrukwekkend wat er al gebeurd bij bedrijven, instellingen en 

instellingen. Het was duidelijk dat ook PLANTEN IN DE KLAS geen 

onbegaan pad was. Er waren en zijn al allerlei experimenten



4 Pijl-punten om natuur en groen bij de 

leerlingen te brengen:

 1. Groene school interieurs

 2. Groene projecten op werelddeel schaal 

 3. Jeugdige Rolmodellen

 4 onderwijsinhoud waar mogelijk en relevant koppelen 

aan de SDG’s



Voorbeelden groene interieurs



Groene interieurs 2



Groene interieurs 3



N.a.v. de vragen van Nils….

Zijn we te laat?

Een vraag die haast door niemand te beantwoorden is.

3 categorien mensen/meningen:

+ Er is niets aan de hand – ‘Variaties kwamen eerder voor…’

+ Er is niets meer aan te doen – ‘We wachten wel af…’

+ Als we de bakens verzetten en werken samen is er nog heel    

veel te redden…   de realistische OPTMISTEN…………..



Ben het eens met de ‘optimisten’



Zoiets dus niet?



Er kan gelukkig nog heel veel

worden gedaan!

African Green Wall



Chinese great green Wall



Chinese Green wall



Tja…………



Before they pass away…
Jimmy Nelson

Uitstervende volken en 

culturen………………..



Wat verliezen we 

nog meer



‘Nous avons tous rendez-vous avec

la planete’ 

Du Filme ‘HOME’

20% van de mensen consumeren 

80% van de opbrengst van de 

aarde…………



Identificatie

Kan ik –STRAKS – een bijdrage leveren?

ROLMODELLEN van     

onder de 30 jaar



Rolmodellen t.a.v. 

Duurzaamheid
Boyan Slat
Opruimen ‘plastic Soep’



De 

toekomstbouwers

Solar Car

Lex Hoefsloot



Willemijn Brouwer  27 jr
Sustainability Engagement& Learning officer

DSM
 * organizing events & trainings 

for marketing, innovation and 

sales colleagues across our 

business groups to make sure 

we capture the sustainability 

value of our products and 

innovations

* business intelligence related 

to our Climate Change & 

Nutrition agenda

* using our sustainability growth 

areas for strategic account 

development 

* making sure we walk the talk 

internally by creating more 

sustainable workplaces



Maatregelen vanaf 2015

Parijse Accoorden



Helpen en meewerken aan 

oplossingen:
 Her- & Erkenning van onze 

onverbrekelijke relatie met de 
natuur.

 Erkennen dat bepaald gedrag 
niet meer kan.

 Samenwerken op 
systematische wijze:

 De 17 SDG’s (Sustainable
Development Goals) tijdens 
UNESCO bijeenkomst in 2015 
aangenomen door inmiddels 
190 landen geven hiervoor 
een werkbare definiering en 
herkenbare uitgangspunten 
voor aanpak



Gezien het gelukkige feit dat onze jeugd al menigmaal de 

straat op is gegaan, ligt het voor de hand de scholen (en 

gezinnen) zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van een nieuwe 

leefstijl te betrekken

Natuurlijk zijn praktische acties als 

groene schoolpleinen, tuintjes, 

gezonde scholen, etc. heel 

belangrijk.

Maar we kunnen –op basis van 

prioriteit- in het onderwijs veel 

systematischer werken aan kennis 

en bewustzijn van de invloed van 

ons gedrag op de natuur.

Een kaart van de SDG’s hoort in 

elke klaslokaal zodat men steeds 

kan verwijzen!




