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Hoe komt een samenwerking tot stand met een tuincentrum? 
Tuinbranche Nederland heeft alle tuincentra in Nederland aangeschreven en daardoor de 
tuincentra geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Veel tuincentra hebben interesse getoond 
en dit jaar halen we in ieder geval 55 Groen Klimaatpleinen door heel Nederland. Bij 
interesse gaat Tuinbranche Nederland in gesprek met gemeentes en waterschappen om te 
kijken of een samenwerking mogelijk is. Maar het staat een gemeente of waterschap 
natuurlijk vrij om bij interesse zelf het tuincentrum te benaderen. 
 
De insteek van Tuinbranche Nederland is dat het Groen Klimaatplein echt een 
samenwerking is tussen gemeente, waterschap en het tuincentrum. Wij vragen aan alle drie 
om een 1/3 financieel bij te dragen aan het plein. Elke m2 in een tuincentrum moet €1000 
opbrengen, dus het is naast de investering voor het plein zelf, ook een investering van het 
tuincentrum in de opdracht die er ligt. Sommige tuincentra hebben meer overtuiging nodig 
om een plein te plaatsen, maar er komen er steeds meer bij. Je ziet echt dat tuincentra hun 
rol in klimaatadaptatie pakken.  
 
Als het plein er staat dan stimuleren wij de drie partners om gezamenlijk programmering te 
ontwikkelen op het plein. Dit kan eigen programmering zijn aansluitend bij de speerpunten 
van een gemeente of waterschap, maar ook gezamenlijk optrekken in landelijke campagnes 
als NK Tegelwippen en de Week van de Groene Tuin.  
 
Wat zijn redenen voor gemeentes om niet mee te doen? 
Dat weten wij nooit helemaal zeker, omdat dat niet altijd direct met ons gedeeld wordt. 
Maar de meest voorkomende redenen zijn financieel (geen budget voor financiering), 
organisatorisch (samenwerking verloopt stroef tussen partners), andere keuzes (niet een 
speerpunt binnen waterschap en gemeente) of samenwerking met commerciële partij is 
wennen (ander taal tussen ondernemer en gemeente/waterschap). 
 
Is het ook mogelijk om niet met een Groen Klimaatplein, maar laagdrempeliger in te 
stappen? En zo wel samenwerking aan te gaan met tuincentra? 
Als een plein niet haalbaar is, om wat voor reden dan ook, dan is het wel interessant om 
met jouw lokale tuincentrum te kijken of er mogelijkheden liggen om samen te 
programmeren binnen de klimaatadaptieve thema’s. Die kun je natuurlijk altijd samen 
opzetten en je ziet ook dat tuincentra echt wel bereid zijn om hier letterlijk ruimte voor vrij 
te maken in het tuincentrum door een plekje in te ruimen voor een workshop of een stand. 
 



Als gemeente moet je financieel investeren. Wat verwacht je van een 
gemeenteambtenaar qua tijd? 
Dit is helemaal aan de ambtenaar en de betrokken gemeente zelf. Dit kan minimaal tot heel 
intensief. Wat wij wel zien is dat als het contact goed is dat het echt gaat stromen. Waar de 
samenwerking het meest intensief is, waar ambtenaren en tuincentrum regelmatig 
samenkomen en bijvoorbeeld twee of drie thema’s kiezen om rond te programmeren, dat 
dat het meest tot succes en enthousiasme leidt. En de opening gezamenlijk organiseren is 
een belangrijk moment om de energie in het project te krijgen. 
 
Ter inspiratie ontvangen gemeentes en waterschappen ook de Groene Netwerkbladen en 
Jaarkalenders (https://www.tuinbranche.nl/nieuwsberichten/informatie-voor-
klimaatpleiners). Dit om te zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn om samen 
programmering te ontwikkelen. 
 
Wat zijn de kosten van een Groen Klimaatplein? 
Normaal (30 m²): €   8.000 : 3 = € 2.667 ieder 
Compact (9 m²): €   6.050 : 3 = € 2.017 ieder 
Outdoor: €   9.995 : 3 = € 3.332 ieder 
  
Hoelang blijft het Groen Klimaatplein staan? 
We maken afspraken met het tuincentrum dat het Groen Klimaatplein in ieder geval twee 
jaar blijft staan. Maar we zien dat de meeste tuincentra de intentie hebben om het plein 
langer of permanent te laten staan.  
 
In hoeverre speelt gifvrij een rol binnen de Groene Klimaatpleinen? En bij de opleiding 
voor Groen Klimaatpleinambassadeurs? 
Wij adviseren de tuincentra hier altijd over als ze een plein gaan plaatsen. Het is helaas niet 
mogelijk dat alle planten en producten al gifvrij zijn in tuincentra door te weinig aanbod en 
grotere vraag. Maar alle tuincentra zijn zich bewust van het probleem en proberen het zo 
goed mogelijk te doen. Rond het plein plaatsen zij altijd producten die gifvrij zijn. 
 
De opleiding is opgezet samen met IVN Natuureducatie en er is bewust voor gezorgd dat 
gifvrij ook echt een vaste plek heeft in de opleiding.  
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