
De tuin is dé plek om biodiversiteit te bevorderen én om wateroverlast- en hittestress op te lossen. Tuinbranche 

Nederland, de brancheorganisatie van tuinretailers en hun toeleveranciers, heeft als missie met haar leden bij te 

dragen aan een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor is het ‘Groen Klimaatplein’ ontwikkeld. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen wel willen bijdragen aan een betere leefomgeving, maar niet weten hoe ze dat aan 

moeten pakken. Daarnaast blijkt uit gedragsonderzoek dat mensen willen veranderen als het ze gemakkelijk wordt 

gemaakt en als het ze een voordeel oplevert.

WAT IS HET DOEL?

Wij willen samen met andere partijen, waaronder Stichting Steenbreek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

ervoor zorgen dat iedere tuin (5,5 miljoen tuinen) 2 vierkante meter per jaar vergroent. Dat betekent 2 vierkante meter gras in 

de tuin, of een groen dak, een border, een groene schutting, een wadi, tegels eruit en planten erin, zodat we met elkaar in 5 jaar 

5500 hectare hebben vergroend: de oppervlakte van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

HOE BEREIKEN WE DAT? 

Tuincentra krijgen jaarlijks 60 miljoen bezoeken. Tuincentra zijn een walhalla van sfeer en groen. Als bezoeker is het lastig 

te kiezen en te bedenken wat je kunt doen. Bezoekers komen naar het tuincentrum omdat ze in en om het huis bezig zijn. 

Deze mensen kunnen we hier informeren, enthousiasmeren, inspireren en activeren om met hun tuin aan de slag te gaan. 

Daarom is het Groen Klimaatplein ontworpen. Een plein van 30 vierkante meter, één van 9 vierkante meter en een buiten-

plein. Deze staan op een plek waar iedereen langskomt. 

WAT ZIJN DE PIJLERS VAN HET PLEIN?

1. Groene daken; mensen kunnen hier de hulp van een groene dakcoach aanvragen om te kijken of hun dak geschikt is 

én laten aanleggen tegen een mooie prijs.

2. Water in de tuin; watertonnen, vijvertjes, wadi’s, allemaal voorbeelden hoe je water in je tuin kunt opslaan en weg 

kunt laten lopen.

3. Tegel eruit! Wat erin?; voorbeelden van plantencombinaties en grond die je hiervoor kunt inzetten in jouw tuin.

4. De Levende Tuin; meer bijen, vogels en vlinders in de tuin met allemaal voorbeelden van planten en voedsel en 

behuizing.

STICHTING

GROEN KLIMAATPLEIN HELPT 

TUINBEZITTERS OP WEG
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WIE STAAN OP HET PLEIN?

Op drukke dagen staan groen gepassioneerde medewerkers op het plein. Dat zijn goed opgeleide en enthousiaste 

medewerkers die de bezoekers graag informatie geven. De bezoeker kan alle informatie, ook over mogelijke subsidies, 

eveneens vinden op de site www.groenklimaatplein.nl. 

HOE BELANGRIJK IS SAMENWERKING?

De opgave is groot. We kunnen en willen dit niet alleen doen. Het plein zelf zien we als middel voor een samenwerking 

tussen tuincentrum, (lokale) overheid, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. We hebben gemerkt dat het Groen 

Klimaatplein een infrastructuur biedt om die partijen daadwerkelijk bij elkaar te brengen.

WAT IS DE AMBITIE?

Er zijn inmiddels 49 Groene Klimaatpleinen geopend: Achterberg, Almere, Alphen aan den Rijn, Assen, Beneden-

Leeuwen, Breda, Den Haag, Deurningen, Drachten, Enschede, Etten-Leur, Gorredijk, Halsteren, Haule, Heesch,  

Helmond, Hilversum, Hommerts, Huizen, IJsselstein, Leeuwarden, Maarssen, Maasbree, Menaldum, Montfoort, 

Nieuwegein, Nuenen, Oirschot, Oss, Osdorp, Pijnacker, Prinsenbeek, Raalte, Rijswijk, Roermond, Tilburg, Tilburg,  

Utrecht, Valkenswaard, Venlo, Vlodrop, Wageningen, Wijchen, Witmarsum, Woerden, Wolvega, Zeist, Zuidplas en 

Zwolle (Zone College), 

WAAROM IS ONDERSTEUNING EEN VOORWAARDE?

Wij vinden (financiële) ondersteuning een voorwaarde. Dan voelen de partijen zich verantwoordelijk en verplicht het 

Groen Klimaatplein in te zetten voor de groene doelen die voor iedere partij een andere nuance hebben. Onze insteek  

is dat iedere partij een derde van de kosten van het plein draagt en in ieder geval zorgt voor inhoudelijke ‘vulling’ (plein 

30 m2 = € 8.000; 9 m2 = € 6.050).

WAAR VIND JE INFORMATIE?

Op de website www.groenklimaatplein.nl staan de zeven thema’s met tips toegelicht en wordt verwezen naar de subsidie-

mogelijkheden bij gemeenten en waterschappen. Zo wordt het ook de tuinbezitter gemakkelijk gemaakt en heeft hij een 

financieel voordeel. Samen worden we groener!

Wie meer informatie wil over het Groen Klimaatplein kan bellen (06-53884515) of e-mailen (brenda.horstra@tuinbranche.nl).  

Dit kan ook via Stichting Steenbreek. 
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