
  



Uitleg 
 

Dit is hoe het werkt: via school krijg je van ons iedere 
week een opdracht mee. Elke van deze opdrachten is 
een stap in het onderzoek waar we je hulp bij kunnen 
gebruiken. Als introductie voor die opdrachten geven 
we je steeds een stukje informatie mee, waarin je 
stapsgewijs elke week wat over klimaatverandering 
en -adaptatie leert.  
 
De opdrachten zien er elke week anders uit. De ene 
keer vragen we je om over je eigen ervaringen met 
klimaatverandering te vertellen. Een andere keer 
vragen we je met klasgenootjes een buurt in te gaan 
om te kijken hoe goed die buurt tegen 
klimaateffecten bestand is. 
 
Als je een opdracht af jent kun je hem online bij ons 
of bij je school inleveren, dat staat bij elke opdracht 
vermeld. Als het onderzoek af is komen wij bij jullie 
klas langs om te laten zien wat we met jullie hulp 
hebben ontdekt, en hoe we de buurt er een beetje 
beter mee kunnen maken. Alvast erg bedankt! 

 

Welkom 
 

Hoi, gaaf dat je meedoet met de Klimaatverkenners! 
In dit werkpakket nemen we je mee in ons onderzoek 
over klimaatadaptatie. Daarin gaan we je van alles 
vertellen over klimaatverandering, wat voor effecten 
dat nu al heeft en vooral ook hoe we daarmee om 
kunnen gaan.  
 
Je hebt vast wel gemerkt dat het de laatste jaren in 
de zomer vaak warmer en droger wordt, terwijl het 
in het najaar juist harder en vaker gaat regenen. Dat 
is niet alleen vervelend als je niet goed kunt slapen of 
natgeregend wordt, maar heeft ook allerlei gevolgen 
voor gezondheid, de natuur en je buurt. 
 
Gelukkig valt hier van alles aan te doen. Daarvoor 
moeten we alleen wel eerst weten hoe die klimaat-
effecten er uit zien in verschillende buurten. We zijn 
daarom druk op zoek naar jongeren die ons willen 
helpen met het doen van onderzoek naar 
klimaatverandering bij hen thuis en in de buurt. 
Alleen, samen met klasgenoten en met je buurt. Help 
je ons mee? 



 
  

 

 
 
INTRODUCTIE 
 
Hoi en welkom bij het eerste thema van de 
Klimaatverkenners. Het eerste thema gaat over 
klimaatverandering. We leggen je uit wat dit is, waardoor het 
wordt veroorzaakt en wat voor gevolgen het kan hebben voor 
mens en natuur. 

 
 
INFORMATIE 
 
KLIMAATVERANDERING 
Je hebt het vast wel eens voorbij horen komen, want het is de 
laatste jaren vaak in het nieuws. Het klimaat verandert al zo 
lang als de aarde bestaat. Miljoenen jaren geleden 
bijvoorbeeld, in de tijd van de dinosaurussen, was het op veel 
plekken op aarde tropisch warm. En zo’n 10.000 jaar geleden 
leefden mensen nog in de laatste ijstijd, waardoor de hele 
aarde overdekt was met sneeuw. 
 
Zo’n langdurige periode van warmte of kou heet een klimaat. 
Van nature verschuiven we langzaamaan van het ene klimaat 
naar het andere klimaat: dit noemen we dus 
klimaatverandering. Normaal gesproken duurt zo’n 
verschuiving heel lang, en hoor je er niks van te merken.  
 

THEMA 1: Klimaatverandering 
Maar wetenschappers hebben ontdekt dat het klimaat nu 
sneller verandert dan de bedoeling is. Dat komt door het 
zogenaamde ‘broeikaseffect’. 
 
BROEIKASEFFECT 
Je hebt vast wel eens een plaatje van de aarde vanuit de 
ruimte gezien. Een grote blauwe knikker, met stukjes groen, 
wolkenpartijen en vooral veel water. Om die aarde heen zit 
een beschermend laagje: de atmosfeer. Die atmosfeer 
bestaat uit allemaal onzichtbare gassen en stofjes die ervoor 
zorgen dat de warmte op aarde niet de ruimte invliegt. Dat is 
maar goed ook, anders zou het overal op aarde ver onder nul 
zijn!  
 
Ben je wel eens in zo’n glazen broeikas geweest? De 
atmosfeer werkt eigenlijk net als zo’n broeikas: het laat wel 
warmte van de zon door, maar houdt de warmte daarna 
binnen waardoor plantjes goed groeien. Bekijk ook dit filmpje 
van het WNF voor een korte uitleg over het broeikaseffect: 
https://youtu.be/i4bUjZkgr7s 
 
 

https://youtu.be/i4bUjZkgr7s


 
  Lange tijd werkte dit heel goed, maar de laatste jaren lopen 

we tegen een probleem aan. Wij, de mensen, zijn namelijk 
steeds meer gassen gaan uitstoten. Dezelfde als die in de 
atmosfeer de warmte op aarde houden. Die gassen zitten in 
heel veel dingen, zoals aardgas, aardolie en aardkool. Ze 
komen vrij als we deze dingen verbranden om er elektriciteit 
uit te halen, om er auto’s mee te laten rijden en voor nog veel 
meer dingen. Doordat er steeds meer van deze gassen in de 
lucht komen, wordt het dekentje om de aarde steeds dikker. 
Hierdoor wordt het op aarde langzaam warmer. 
 
HEFTIGER WEER 
Nu denk je waarschijnlijk: lekker, dan wordt het vaker warmer 
weer! Dat betekent vroeger zomer, vaker naar het strand en 
een lekker leefklimaat. Het klopt dat de zomers langer en 
warmer worden, maar dat leidt ook tot een boel problemen. 
Misschien herinner je je de hittegolf van vorig jaar nog, toen 
het in de zomer een recordtemperatuur van 40 graden was. 
Herinner je je dan ook nog dat het buiten op straat niet uit te 
houden was, en dat je ’s nachts niet meer kon slapen van de 
hitte? Liever niet te vaak zo warm dus! 
 
Een warmere aarde zorgt niet alleen voor hittegolven. Er zijn 
veel meer weersverschijnselen die hierdoor veranderen. Zo 
zorgt de hitte er in de zomers ook voor dat het droger wordt. 
Daardoor verdorren planten, groenten en fruit, en kunnen er 
tekorten aan water ontstaan. Doordat het warmer wordt, 
verdampt er bovendien ook meer water, waardoor er in de 
herfst meer regen valt en harder waait. 

Is het je afgelopen winter bijvoorbeeld opgevallen dat het een 
maand lang bijna elke dag wel regende? Dat zorgt ervoor dat 
er vaker straten vol staan met water, en dat het soms zelfs 
huizen en kelders binnenloopt. Niemand houdt van natte 
sokken… Als je meer wilt weten over dit soort 
weersveranderingen, kijk dan ook dit filmpje van RTL Nieuws: 
https://www.youtube.com/watch?v=wotwf9F78jA&ab_chan
nel=RTLNieuws  

https://www.youtube.com/watch?v=wotwf9F78jA&ab_channel=RTLNieuws
https://www.youtube.com/watch?v=wotwf9F78jA&ab_channel=RTLNieuws


  

OPDRACHT 2 
 
Klimaatverandering is een wereldwijde fenomeen, 
maar heeft op elke plek op aarde een ander effect. In 
koude gebieden ontdooien stukken landijs, waardoor 
er ineens leven mogelijk is. Terwijl in gebieden rond 
de evenaar woestijnen steeds verder groeien. Bekijk 
ook eens hoe Kylik Kisoun uit Noord-Canada dit 
ervaart: 
https://www.youtube.com/watch?v=rBPnIFWXmCc
&ab_channel=NOSop3  
 
De tweede opdracht van deze week is om in een 
verhaal van 300-400 woorden te beschrijven hoe jij 
denkt dat Nederland geraakt wordt door 
klimaatverandering. Alsof je het aan iemand uit een 
ander werelddeel zou moeten uitleggen. Wat zijn de 
grootste uitdagingen waar wij voor staan, gelet op 
ons ‘normale’ weer, onze ligging en onze 
(technologische) ontwikkelingen? Waar maak je je 
zorgen om, en wat denk je dat wel oplossen? Lever 
deze tekst in bij je school, die zorgen dan dat het bij 
ons terecht komt. 

OPDRACHT 1 
 
Deze veranderende weersomstandigheden zijn dus 
geen pretje. Voor de opdracht van deze week 
hebben we je hulp hard nodig om te ontdekken wat 
jij en je buurt nu al van deze weersveranderingen 
merken. Hoe zit het met droogte, hitte en regen bij 
jou thuis? En wat denk jij dat we hiertegen moeten 
doen? Om dit uit te zoeken hebben we een lijst met 
vragen gemaakt. We willen je als junior onderzoeker 
vragen eerst zelf deze vragenlijst in te vullen, en 
daarna nog 3 personen in je buurt te vragen hem ook 
in te vullen. Dat kunnen huisgenootjes zijn, buren, of 
andere bekenden in jouw buurt. Je vindt de 
vragenlijst via deze link:  

https://nl.surveymonkey.com/r/testlink-wave2 
 
Als je klaar bent met de vragenlijst, vergeet dan niet 
om op verzenden te klikken. Als je hier klaar mee 
bent kun je door naar de tweede opdracht van deze 
week. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rBPnIFWXmCc&ab_channel=NOSop3
https://www.youtube.com/watch?v=rBPnIFWXmCc&ab_channel=NOSop3
https://nl.surveymonkey.com/r/testlink-wave2


 
  

 

 
 
INTRODUCTIE 
 
Hey, leuk dat je weer meedoet aan een nieuwe week van het 
Klimaatverkenner onderzoek! Vorige week hebben we je van 
alles verteld over klimaatverandering en hoe dat verschillende 
effecten heeft over de wereld. Deze week gaan je meer 
vertellen over klimaateffecten in de stad, en hoe dit in 
verschillende buurten voor verschillende uitdagingen zorgt. 
 
INFORMATIE 
 
WEERSEFFECTEN NEDERLAND 
Zoals je vorige week hebt geleerd zorgt de opwarming voor de 
aarde voor veranderingen in het weer. In Nederland betekent 
dat dat we vooral last gaan krijgen van langere periodes van 
droogte, hetere hittegolven en meer intense regenbuien. In 
sommige gebieden merk je meer van die effecten dan in 
andere. Meestal zijn steden plekken waar deze effecten het 
heftigst zijn. Dat is vervelend, omdat daar de meeste mensen 
wonen en er de minste ruimte is om er wat aan te doen. Hoe 
deze heftigere weersverschijnselen ontstaan, waarom ze in 
steden heftiger zijn en wat voor gevolgen ze hebben leggen 
we je in de les van vandaag uit.  
 
 

THEMA 2: Omgevingsfactoren 
Per weersverschijnsel leggen we je kort uit hoe deze wordt 
veroorzaakt, waardoor het kan worden versterkt of 
verminderd en wat het voor gevolgen heeft. Op het plaatje op 
de volgende bladzijde kun je een tekening zien van de 
Universiteit Gent over een stad met veel klimaatproblemen. 
 
HITTE 
Oorzaken:  
Door de opwarming van de aarde gaat de gemiddelde 
temperatuur omhoog. Dat betekent dat het in alle seizoenen 
op alle plekken ter wereld warmer wordt. Wel wordt het op 
sommige plekken sneller warmer dan andere. Door deze 
opwarming wordt het ook in de zomer warmer, waardoor 
hittegolven langer duren en heter zijn dan vroeger. 
 
Gevolgen:  
Teveel hitte is lastig voor zowel mensen als voor natuur. Door 
de hitte verdwijnen veel insecten, waardoor een groot deel 
van de dieren die deze insecten eten minder voedsel hebben. 
Daarnaast is het vervelend voor ons mensen: als het heet is in 
de zomer kun je minder goed slapen, je minder goed 
concentreren en hebben veel (oudere) mensen last van 
gezondheidsproblemen. 
 
Versterkt door:  

1. Gebieden met veel stenen oppervlaktes. Die worden 
erg heet op een zomerse dag en houden dat lang vast. 

2. Gebieden met veel verkeer en fabrieken. Die stoten 
roetdeeltjes uit en veroorzaken smog. Dat hangt als 
een soort deken om de stad en houdt de hitte vast. 



 
  



 
 
  

3. Gebieden met minder wind, bijvoorbeeld door (hoge) 
gebouwen. Daardoor blijft de warmte langer hangen. 

 
Verzwakt door:  
Plekken die minder last hebben van hitte zijn open en 
natuurlijke gebieden met veel planten en bomen. Op een 
zomerse dag is het in bijvoorbeeld het bos vaak een stuk 
koeler. Planten en bomen zorgen voor meer schaduw, een 
schonere lucht en laten makkelijk wind door. Allemaal dingen 
die nodig zijn om het af te laten koelen. 
 
 
DROOGTE 
Oorzaken: 
Doordat het warmer wordt in het voorjaar en in de zomer, 
verdampt er ook meer water. Zowel water dat onzichtbaar 
onder de grond ligt, als water dat in meren, rivieren en ander 
oppervlaktewater ligt. Hierdoor is het moeilijker om aan water 
te komen en ontstaan er langere en heftigere periodes van 
droogte. 
 
Gevolgen: 
Ook droogte heeft allerlei effecten voor mens, dier en natuur. 
Zo kunnen dieren en planten moeilijker aan water komen en 
verdorren bomen en planten sneller. Als mensen komen onze 
zoetwaterbronnen in gevaar, waardoor we meer moeite 
krijgen met irrigeren, drinkwater en zelfs douchewater. 
Bovendien zorgt het ervoor dat de bodem zwakker wordt, wat 
gevaarlijk is voor gebouwen. 

Versterkt door: 
1. Gebieden die ver van rivieren of andere 

zoetwaterbronnen liggen hebben vaak het meest last 
van droogte. 

2. Steden met veel stenen oppervlaktes zijn ook 
kwetsbaarder. De hoeveelheid stenen en bestrating 
daar zorgen er namelijk voor dat er minder water in 
de bodem terecht kan komen, waardoor deze sneller 
uitdroogt en verzakt in de zomer. 

 
Verzwakt door:  
Voor droogte geldt net als voor hitte dat meer planten en 
bomen vaak helpen. Deze zorgen ervoor dat water tijdens een 
bui beter in de bodem terecht kan komen. Daar kan het water 
langer worden vastgehouden, en droogt de grond minder snel 
uit bij droogte. 
 
 
WATEROVERLAST 
Oorzaken: 
Door de stijgende warmte verdampt er meer water in meren 
en zeeën. Dat verdampte water komt in de waterkringloop 
terecht en zorgt uiteindelijk voor meer neerslag in kortere tijd. 
Veel gebieden kunnen al die extra regen niet aan. Daardoor 
kunnen meren en rivieren overstromen en neemt de bodem 
het water niet meer zo goed op. Daardoor blijft er vaker water 
staan. 



 
 
  

Gevolgen: 
Al dat water op straat veroorzaakt een hoop schade aan 
gebouwen, planten en andere voorwerpen. Als het hard 
genoeg regent kan dit water zelfs bij huizen naar binnen 
lopen. Al dat water is moeilijk weg te halen, en zorgt er ook 
voor dat er een hoop bacteriën en schimmels gaan groeien. 
Die zijn dan weer slecht voor de gezondheid. 
 
Versterkt door: 

1. Gebieden waar al veel water is lopen sneller vol en 
hebben daardoor een hogere kans op 
overstromingen.  

2. Ook hier geldt dat gebieden met veel stenen meer last 
hebben. Die stenen zorgen ervoor dat het water 
moeilijker bij de bodem terecht. Daardoor gaat alle 
regen van zo’n bui in de stad naar dezelfde 
afvoerputjes, die dan vollopen. Daardoor blijft er na 
een tijdje water op straat staan. 

 
Verzwakt door: 
In natuurlijke gebieden heb je minder snel last van 
wateroverlast door regen. Dat komt omdat het water overal 
goed de bodem in kan stromen en de lasten van regen 
daardoor verspreid worden. Ook in steden geldt dat in wijken 
met meer planten en bomen, er vaak minder wateroverlast 
ontstaat. Dus ook hier geldt: meer planten en bomen is de 
oplossing! 

OPDRACHT  
 
In de opdracht van deze week willen we je vragen om een 
plattegrond van je eigen buurt te maken in een aantal 
stappen: 

1. Teken eerst globaal waar straten en huizen, kantoren 
of winkels liggen. Geef ook aan wat elk gebouw is. 
Voor deze stap kun je buiten in je wijk kijken, maar je 
kunt hem ook maken op basis van Google Maps. 

2. Geef vervolgens op je plattegrond aan waar je groen 
in de wijk ziet (gras, bomen, struiken); 

3. Kijk daarna op www.klimaateffectatlas.nl en zoek daar 
je eigen buurt op. Kijk vooral naar de kaartjes ‘hitte’ en 
‘wateroverlast’. Geef op je plattegrond aan wat hete 
en koele plekken in je wijk zijn, en wat natte en 
drogere plekken zijn. 

 
Probeer nadat je je kaart af hebt eens te verklaren waarom 
sommige plekken heet of nat zijn en andere niet. Hoe 
verschillen die plekken van elkaar? Beschrijf dit in een tekst en 
lever dit samen met de plattegrond in op je school. 

  

http://www.klimaateffectatlas.nl/


  

 

 
 
INTRODUCTIE 
 
Welkom bij alweer het laatste thema van dit 
onderzoekpakket. In dit thema gaan we je eindelijk meer 
vertellen over oplossingen voor alle klimaateffecten die zijn 
besproken. We gaan je laten zien wat die oplossingen zijn, 
waar ze kunnen werken en voor wie ze zijn bedoeld. Wie weet 
kun je zo ontdekken hoe je jullie buurt nóg beter kan maken! 

 
INFORMATIE 
 
Als je oplossingen zoekt voor klimaateffecten, dan ben je bezig 
met wat wij ‘klimaatadaptatie’ noemen. Adaptatie is een 
ander woord voor aanpassen. Zoals een kameleon zich 
aanpast aan zijn omgeving om onzichtbaar te worden, zo gaan 
wij de leefomgeving veranderen om het aan klimaateffecten 
aan te passen. Er is niet één vorm van klimaatadaptatie. Per 
weersverschijnsel zijn er een boel oplossingen te bedenken 
die kunnen helpen met het verminderen van de effecten.  
 
In dit laatste stuk informatie laten we een aantal populaire 
maatregelen zien die nu al veel worden gebruikt in 
Nederlandse steden. Per oplossing geven we een korte 
omschrijving. Daarin leggen we je uit hoe de oplossing er uit 
ziet, waar je hem vaak vindt en voor wie deze het beste 
werken.  
 

THEMA 3: Klimaatadaptatie 

Op de volgende bladzijde vind je alvast een plaatje waarin een 
aantal van deze oplossingen terug te vinden zijn. Kijk ook dit 
filmpje als je daar meer over wilt weten: 
https://youtu.be/f0dPJjfiiD4  
 
 
HITTE 
1) Groene Muur 
Beschrijving: je hebt ze vast wel eens gezien: klimplanten die 
de hele gevel van een huis beslaan. Dat werkt heel goed 
omdat ze daardoor zorgen dat er geen direct zonlicht op de 
muren terecht komen en ze daardoor een stuk minder warm 
worden. Groene muren komen er in allerlei soorten en maten, 
bijvoorbeeld met mossen. 
 
Voor wie? In principe kan iedereen een klimplant tegen een 
muur aanzetten en laten groeien. Vaak wordt het wat lastiger 
bij monumentale gebouwen, omdat die beschermd worden 
en er strengere regels voor zijn. 
 

https://youtu.be/f0dPJjfiiD4


  



 
 
  

2)  Bomen 
Beschrijving: je kent ze wel, die lange dingen met een hoop 
blaadjes en wortels? Bomen helpen erg goed tegen hitte in de 
stad, omdat ze zorgen voor schaduw en een schonere lucht 
(gaat smog tegen). Bomen kunnen in allerlei vormen en maten 
worden aangelegd: los, in een rij, in een tiny forest, in een 
beweegbare bak, etc. 
 
Voor wie? Bij klimaatadaptatie met bomen gaat het er vooral 
om hoeveel bomen je wilt plaatsen. In principe kan iedereen 
in zijn eigen tuin één of een aantal bomen plaatsen. Op het 
moment dat je bosjes wil aanplanten of buiten je eigen tuin 
bomen wilt planten komt het snel op het bordje van de 
gemeente. 
 
 
DROOGTE 
1) Waterbuffer 
Beschrijving: Waterbuffers zijn plassen of meertjes van allerlei 
formaten in een stad waar water naartoe kan stromen als het 
regent. Als het dan droog is kan hier water vandaan worden 
gehaald om het gebied van water te voorzien. Het is daarmee 
dus goed om wateroverlast te voorkomen èn om droogte op 
te lossen. 
 
Voor wie? In de meeste gevallen worden grotere waterbuffers 
opgezet door overheden, om voor hele dorpen en steden een 
watervoorraad in te slaan. Ook bewoners kunnen in hun tuin 
een waterbuffer maken door bijvoorbeeld een vijver te 
plaatsen. 
 

2)  Regenton 
Beschrijving: Regentonnen zijn eigenlijk kleine waterbuffers. 
Al het regen dat op daken valt wordt meestal via regenpijpen 
afgevoerd en in de grond gelaten. Daarmee wordt het 
opgenomen en verdwijnt het snel weer. We kunnen echter 
ook die regenpijpen op een regenton aan laten sluiten en zo 
het regenwater vasthouden voor als het droog wordt, om zo 
je tuin bijvoorbeeld water mee te geven. 
 
Voor wie? Regentonnen kunnen door iedereen worden 
gekocht een aangelegd. Ze zijn dan ook op veel plekken te 
koop. Regentonnen zijn niet enorm groot en passen bij de 
meeste mensen prima achter het huis. 
 
 
WATEROVERLAST 
1)  Doorlaatbare bestrating 
Beschrijving: Eén van de grootste problemen bij wateroverlast 
is dat het niet door bestrating heen komt en daardoor naar de 
riolering stroomt. Bij doorlaatbare bestrating zijn er vaak 
gaten in de bestrating ontworpen waardoor het water bij de 
bodem kan komen. Zo kan het geleidelijk in de bodem worden 
opgenomen. 
 
Voor wie? Doorlaatbare bestrating zie je nog niet veel en 
wordt meestal aangelegd door overheden bij het aanleggen 
van nieuwe straten. Ze zijn echter ook prima te gebruiken 
door bewoners, voor het aanleggen van een terras of oprijlaan 
in hun eigen tuin. 



 
 
  

2)  Groen dak 
Beschrijving: misschien heb je deze ook wel eens gezien: een 
soort tuin, maar dan op je dak. Je hebt er weliswaar een stevig 
dak voor nodig, maar hiermee kun je allerlei soorten planten, 
bloemen en grassen op je dak laten groeien. Dat is goed voor 
de opname van regen, zodat het niet op het dak valt en 
afgevoerd hoeft te worden. Bovendien is het erg goed voor 
het tegengaan van hitte en het versterken van de natuur in de 
stad. 
 
Voor wie? Groene daken zijn vrij prijzig. Alhoewel er soms 
bewoners zijn die er een op hun dak aanleggen, zijn het 
meestal bedrijven met grotere panden (en dus grotere daken) 
die groene daken aanleggen. 
 

OPDRACHT 1 
 
In deze eerste opdracht ga je op zoek naar voorbeelden van 
klimaatadaptatie in jouw stad. Ga naar 
https://www.climatescan.nl/ en kijk eens rond in jouw buurt 
of in andere buurten in je stad. Zoek vervolgens op de kaart 
naar 3 klimaatadaptatie oplossingen die al in jouw stad te 
vinden zijn. Beschrijf voor elk van die 3 oplossingen een aantal 
karakteristieken van deze oplossing: 

 Waar in de stad heb je die oplossing gevonden? 

 Voor welk probleem is dit een oplossing? 

 Beschrijf eens kort hoe die oplossing werkt. 

 Zou deze oplossing ook in jouw buurt kunnen werken? 
 
Lever je lijst met oplossingen en karakteristieken in op je 
school. Je kunt daarna door naar de tweede opdracht. 

https://www.climatescan.nl/


OPDRACHT 2 
 
In deze allerlaatste opdracht komt alles samen wat je in de 
afgelopen weken over klimaatverandering en -adaptatie hebt 
geleerd. We willen je vragen om in groepen van 3-4 personen 
een plan te maken voor hoe één van jullie woonwijken 
klimaatadaptiever kan worden gemaakt.  
 
Beschrijf in je plan de volgende dingen: 

1. Wat zijn de belangrijkste klimaateffecten in deze wijk? 
2. Waar vind je die klimaateffecten en waarom denk je 

dat die daar spelen? 
3. Welke oplossingen kunnen jullie bedenken voor deze 

klimaateffecten op die plekken? 
4. Wat is er nodig om die oplossingen er te laten komen? 

Wie zou dat moeten doen en wat voor materialen 
zouden er nodig zijn? 

 
Lever je plan in op je school. De ideeën die jullie bedenken 
gaan we meenemen in bijeenkomsten met bewoners van 
deze wijk. Misschien dat jullie idee dus straks wel 
werkelijkheid wordt. 
 
Erg bedankt voor het meedoen aan ons onderzoekpakket. 
Zoals eerder genoemd komen we snel bij je langs om de 
resultaten aan jullie te laten zien! 



 


