
































Ambitie Klimaatplein 

(beweging)



Waar komen we vandaan?

2011:

Vragen over duurzame tuin
Mensen voor wie de tuin belangrijk is, hebben
ook meer oog voor de natuur

Doel:

Tuincentra kennis- en belevingscentra van 
groen en duurzaamheid

Concreet:

Maand van de vlinders, vogels, bijen en
watervriendelijke tuin samen met alle 
tuincentrum organisaties

Groene Klimaatpleinen > beweging

Natuurlijk een groene tuin!



FUNCTIES GROEN KLIMAATPLEIN

1. PR-middel voor tuincentra én tuinbranche (ook een podium voor   

gemeente, waterschap en natuurorganisaties)

2. Informeren, inspireren én activeren van consumenten

3. Informatiebalie van een duurzaamheidsafdeling (leveranciers)

4. Een beweging creëren met andere organisaties



AMBITIE DIT JAAR OP 4 niveaus

1. Stakeholders: enthousiasmeren en subsidies organiseren
2. Tuincentra; enthousiasmeren, opleiden en aanjagen
3. Beweging uitrollen met de campagnes                                     

Een groener Nederland begint in je eigen tuin
4. Groene pleinen: onderwerpen toevoegen:

- Inheemse planten
- Natuurlijke vijanden vrolijke tuinhulpjes
- Goede bodem
- Klimaat-maatje (op de Floriade)







Klimaatpleinen

IN NEDERLAND



1. De watervriendelijke tuin
2. Tegel eruit! wat doe je erin?
3. De levende tuin
4. Groene daken
5. Nuttige beestjes



48
klimaatpleinen

geplaatst

21
Pleinen officieel 

geopend

85
actieve gemeenten 

en waterschappen

181
klimaatambassadeurs 

opgeleid

6
(Online)

bijeenkomsten

7
Groen klimaatplein

netwerkbladen

VEEL
Media aandacht in 

kranten en tijdschriften

VEEL
wethouders, 

Bestuurders, 2 ministers

bij de openingen



Klimaatplein beweging

• 2020: 3 pilot Klimaatpleinen

• 2021: 30 Klimaatpleinen

• 2022: ambitie minimaal 55 pleinen



Klimaatplein beweging

• Netwerkbladen (6 per jaar)

• Jaarkalender, per seizoen, met thema’s

• Whatsappgroep 

• Netwerkbijeenkomsten (online-offline)

• Thema maanden bv. ‘maand van de bij’

• Klimaat-maatje (op de floriade)

• Introductie en openingsvideo’s klimaatplein



Opleiding klimaatpleinambassadeur

181 ambassadeurs opgeleid 
3 daagse cursus 

Inhoud

• De levende tuin
• Klimaatvriendelijk tuinieren
• Gezonde bodem
• Adviesvaardigheden 



Lokale ambassadeurs



Samenwerken / programmering



Openingen klimaatpleinen



Website

www.groenklimaatplein.nl

130 duizend unieke bezoekers per jaar

Partners -> gemeenten en 
waterschappen 

Subsidieregelingen

http://www.groenklimaatplein.nl/




Vragen?


