Samenwerkingsdocument
Nationale Tuin & Klimaat Route
Manifest Vallei en Veluwe

Samenwerking
Veel overheden en organisaties werken aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.
De Tuin & Klimaat Route is een mooie manier om beleid en inwonerparticipatie bij elkaar te brengen.
Een groot deel van de buitenruimte is privétuin van huur- en koopwoningen. Daarom hebben inwoners
een essentiële rol in het reguleren van de toenemende wateroverlast, droogte en hitte. De vraag is:
kunnen zij gemotiveerd worden om regenwater af te koppelen, groene daken aan te leggen en minder
te verharden? De Tuin & Klimaat Route vormt een platform met duurzame voorbeeldtuinen. Op die
manier inspireren tuineigenaren elkaar en nemen ze zelf initiatief voor het verduurzamen van hun tuin.
Het bekijken van voorbeelden op de website of een bezoek aan een tuin in de buurt leidt tot kwalitatief
sterke plannen en actie.

Nationale Tuin & Klimaat Route in het kort
Veel inwoners willen hun tuin verduurzamen, maar weten vaak niet hoe. Ze zijn op zoek naar informatie
hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Daarom start dit jaar de Nationale Tuin & Klimaat Route. Waar
kun je beter tips en ideeën opdoen, dan bij een duurzame buur die hier al over heeft nagedacht?
Dit concept is al jaren succesvol gebleken bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Met bijna 150
deelnemende gemeenten en 1800 inspirerende voorbeelden. De opgedane kennis en ervaringen zijn
ingezet bij het ontwikkelen van dit nieuwe platform.
Op het nieuwe platform kunnen inwoners op verschillende manieren inspiratie opdoen bij
klimaatvriendelijke voorbeeldtuinen. Het platform is in heel Nederland voor iedereen beschikbaar.
Naast privétuinen zijn er ook publieke buitenruimten te vinden, zoals een gemeenschappelijke wijk- of
vlindertuin en gemeentelijke klimaatadaptieve projecten. Enthousiaste tuineigenaren die al aan de slag
zijn gegaan, delen hun persoonlijke ervaringsverhaal met tips en adviezen over de aanleg en onderhoud
van de tuin. Inwoners krijgen de kans om in contact te komen met deze ervaringsdeskundigen, vragen
te stellen en een bezoek te brengen aan een voorbeeldtuin in de buurt. Tijdens een jaarlijks evenement
stellen tuineigenaren door het hele land hun tuin open voor bezoekers.
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Waarom meedoen aan de Tuin & Klimaat Route?
Meedoen aan de Tuin & Klimaat Route kan als gemeente maar ook als waterschap, provincie
samenwerkingsverband of andere partij. Deelnemers genieten verschillende voordelen. Onder
meer communicatie ondersteuning, begeleiding en deelname aan het evenement. Deelnemende
samenwerkingsverbanden, waterschappen en provincies ondersteunen deelnemende gemeenten
binnen het gebied omdat er extra communicatie zal worden ingezet. Daarbij vergroot het de
zichtbaarheid van de klimaatadaptieve voorbeelden die binnen het gebied bestaan.
Op de website staan voorbeelden van klimaatadaptieve tuinen en projecten
die andere tuineigenaren inspireren.
Ervaringen uitwisselen kan het hele jaar via de ‘stel een vraag’-knop op de
online pagina van de tuineigenaar.
Twee zaterdagen per jaar wordt de Tuin & Klimaat Route
georganiseerd, waarbij tuineigenaren hun tuin openstellen voor
bezoekers om ervaringen uit te wisselen.
Inwoners worden geïnformeerd over verschillende klimaatadaptieve onderwerpen via de website en
social media.

De kans voor gemeenten, waterschappen en andere partijen:
Ongekleurde verhalen op een onafhankelijk platform;
Tuineigenaren zijn de ambassadeurs van klimaatadaptatie in de eigen gemeente;
Een platform om ook overheidsprojecten te laten zien;
Zichtbaar van het aantal klimaatadaptieve projecten in de gehele gemeente;
Geeft een indicatie van de resultaten van het ingezette beleid.

Wat kunt u verwachten?
De Nationale Tuin & Klimaat Route biedt een jaarronde campagne. Op elk moment kan er worden
aangehaakt. Elk voorjaar is er een live evenement waarbij geïnteresseerden duurzame tuinen kunnen
bezoeken. Met deelname worden de basis voorzieningen van het platform ondersteunt en ontvangt een
gemeente aanvullende voordelen. Het basispakket voor een gemeente stuurt op volledige ontzorging in
de communicatie.
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1. Website
De website van de Tuin & Klimaat Route wordt het gehele jaar up to date gehouden. De website
heeft een inschrijfmogelijkheid voor het aanmelden van een tuin of project waarbij actuele
klimaatadaptieve onderwerpen jaarlijks worden toegevoegd aan de thema’s.
Voor deelnemende gemeenten wordt een gemeentepagina opgezet. Daarop komt een overzicht
met voorbeelden uit de eigen gemeente. Deze pagina kan worden ingezet bij gemeentelijke
communicatie.
De website bevat zowel voorbeelden van inwoners als van gemeenten, waterschappen, provincies
en andere betrokken partijen. Binnen deze pagina’s worden verschillende thema’s besproken,
namelijk: vergroening (minder verharding), wateropvang, biodiversiteit en hittestress. Het
gehele jaar door kunnen mensen via de ‘stel een vraag’-knop van de pagina van de betreffende tuin
contact zoeken met de tuineigenaar om vragen te stellen.
Op verschillende pagina’s worden klimaatadaptieve onderwerpen uitgelegd. Elk onderwerp heeft
een eigen pagina. Op deze pagina zijn er tevens tuinen zichtbaar die aansluiten bij dit thema. Op
deze manier kunnen inwoners direct zien hoe een toepassing in de praktijk werkt, vragen stellen of
een bezoek plannen.
Ervaringsverhalen van projecten/tuinen die op de website staan worden gedeeld via het platform
en social media (social kanalen benoemen).

2. Communicatie ondersteuning
Voor gemeenten wordt elke jaar een communicatietoolkit ontwikkeld met daarin kant en klare
content (inclusief afbeeldingen) om te gebruiken op de eigen website en sociale kanalen.
Elk jaar vindt er een digitaal communicatieoverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt de inzet van de
communicatietoolkit besproken.
Voor de Tuin & Klimaat Route worden promotiematerialen ontwikkeld. Elke gemeente ontvangt
een standaard pakket met onder andere flyers en een banner. Ook deelnemers kunnen producten
aanvragen.
Meerdere keren per jaar wordt er een interne- en externe nieuwsbrief verstuurd om iedereen op
de hoogte te houden van de Tuin & Klimaat Route. Dit is een leuke manier om voorbeeldtuinen en
succesverhalen te delen.
De Tuin & Klimaatroute is tijdens werkdagen beschikbaar om alle vragen van de tuineigenaren te
beantwoorden en ze te ondersteunen bij het plaatsen van hun voorbeelden op de website.
Tijdens de Tuin & Klimaatroute wordt er een campagne opgesteld die via social media zal lopen.
Zo worden inwoners in alle deelnemende gemeenten gestimuleerd om deel te nemen.
Door het jaar heen worden verschillende persberichten
opgesteld. Deelnemende gemeenten kunnen deze delen op
hun eigen kanalen. Ook worden de persberichten
verspreid onder lokale media.
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3. Jaarverslag
Jaarlijks worden de resultaten gedeeld in een landelijk jaarverslag. Hierin staat een overzicht van
het aantal de deelnemers en bezoekers, worden er leuke voorbeelden en trends uitgelicht en
campagnes besproken.

4. Evenement
De Tuin & Klimaat Route vindt plaats op twee zaterdagen per jaar. Op deze dagen kunnen tuineigenaren
op bezoek bij elkaar om vragen te stellen en inspiratie op te doen. Via de website kunnen inwoners zich
inschrijven voor een bezoek.

5. Begeleiding
Een gemeente die zich aansluit ontvangt vijf uur begeleiding. Dit kan via mail, telefonisch of digitaal zijn.
Het biedt de kans meer te vragen over communicatie-uitingen, strategieën om meer inwoners aan te
spreken of advies te vragen over het plaatsen van lokale voorbeelden.

Extra’s
Interview: met een inwoner uit de gemeente wordt een interview gehouden. Dit interview wordt
op social media en de website gebruikt. Verder wordt deze gestuurd naar lokale media.
De Tuin & Klimaat Route werkt met nationaal promotiemateriaal. Het is mogelijk om de
promotiematerialen om te zetten naar een gemeentelijke versie. Dit betekent dat de teksten worden
aangepast, eventueel worden gemeentelijke voorbeelden gebruikt en het gemeentelogo wordt
toegevoegd.
Met tuineigenaren kan een video worden opgenomen waarin zij hun tuin laten zien en andere
inwoners van de gemeenten stimuleren op bezoek te komen of om hun eigen tuin aan te melden.
In het basispakket zitten verschillende persberichten die nationaal gebruikt worden. Aanvullende
persberichten kunnen gemaakt worden met een meer gemeentelijke focus. Denk hierbij aan een
quote van een tuineigenaar uit de regio.
Binnen het basispakket wordt een social mediacampagne ingezet. Deze campagne kan verder
worden uitgebreid om deelname aan de route te vergroten.
Op de gemeentepagina kan een knop worden geplaatst naar een subsidiepagina van de eigen
gemeente om bezoekers nog meer te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.
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Prijs per gemeenten,
per jaar
Tarief gemeenten manifest regio met minder dan 100.000 inwoners (2022 en 2023)

€3250 €2500 excl btw

Tarief gemeenten manifest regio met meer dan 100.000 inwoners (2022 en 2023)

€3745 €2995 excl btw

Het basispakket bestaat uit:

€750
korting

Gemeentepagina op de website
Deelname aan Tuin & Klimaatroute (event) in het voorjaar
Begeleiding en overleg (5 uur per gemeente)
Digitale communicatiebijeenkomst
Promotiemateriaal (flyers, posters en vlaggen)
Communicatietoolkit
Interne- en externe nieuwsbrief
Onderhouden contact tuineigenaren
Up to date website met inschrijfmogelijkheden
Social mediacampagne in gemeente
Uitlichting ervaringsverhalen (landelijk)
Jaarverslag
Versturen algemene persberichten naar landelijke media

Extra’s gemeenten
Interview met tuineigenaar uit gemeente
Gemeentelijke promotiematerialen
Video met tuineigenaar uit de gemeente
Gemeentelijke persberichten opstellen en versturen
Uitbreiding social media campagne
Subsidiepagina van de gemeente

6

Waterschappen
Waterschappen kunnen ook meedoen aan de Tuin & Klimaat Route. Dit is mogelijk door een basispakket
af te nemen en daarbij is het mogelijk om (een deel van) de gemeentelijke bijdrage te betalen.

Voordelen van deelname als waterschap:
Deelname kan stimulerend werken voor gemeenten die onder de regio vallen en kan zo de
klimaatadaptieve uitstraling van de regio ten goede komen.
Het biedt de mogelijkheid eigen klimaatadaptieve projecten te laten zien aan inwoners uit de regio.

Partners die deelnemen ontvangen daarbij de volgende
voordelen:
Extra persberichten gericht op de regio en verstuurd naar regionale media.
Uitgebreide social mediacampagne in de regio, zowel voor werving van voorbeelden als tijdens
de Tuin & Klimaat Route.
Voor deelnemers wordt een ‘partnerpagina’ opgezet met voorbeelden uit de regio.
Extra begeleiding van vijf uur om vragen te beantwoorden over communicatie, stimulering van
gemeenten binnen de regio en het plaatsen van eigen voorbeelden.
Maatwerkopties zijn hierin bespreekbaar.

Basispakket waterschap

Prijs per jaar

Kosten bij minder dan 1.000.000 inwoners
Kosten bij meer dan 1.000.000 inwoners

€10.000 excl. btw
€15.000 excl. btw

Begeleiding en overleg (5 uur per jaar)
Uitgebreidere social mediacampagne in regio
Extra persberichten gericht op de regio (4)
Partnerpagina op de website
* Het is ook mogelijk om een (deel van) de gemeentelijke bijdrage als waterschap te betalen.
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Werkregio’s
Werkregio’s kunnen ook meedoen aan de Tuin & Klimaat Route. Dit is mogelijk door een basispakket af te
nemen en daarbij is het mogelijk om (een deel van) de gemeentelijke bijdrage te betalen.

Voordelen van deelname als werkregio’s:
Deelname kan stimulerend werken voor gemeenten die onder de regio vallen en kan zo de
klimaatadaptieve uitstraling van de regio ten goede komen.
Het biedt de mogelijkheid eigen klimaatadaptieve projecten te laten zien aan inwoners uit de regio.

Werkregio’s die deelnemen ontvangen daarbij de volgende
voordelen:
Extra persberichten gericht op de regio en verstuurd naar regionale media.
Uitgebreide social mediacampagne in de regio, zowel voor werving van voorbeelden als tijdens
de Tuin & Klimaat Route.
Voor deelnemers wordt een ‘partnerpagina’ opgezet met voorbeelden uit de regio.
Extra begeleiding van vijf uur om vragen te beantwoorden over communicatie, stimulering van
gemeenten binnen de regio en het plaatsen van eigen voorbeelden.
Maatwerkopties zijn hierin bespreekbaar.

Basispakket werkregio’s

Prijs per jaar

Kosten bij minder dan 1.000.000 inwoners
Kosten bij meer dan 1.000.000 inwoners

€10.000 excl. btw
€15.000 excl. btw

Begeleiding en overleg (5 uur per jaar)
Uitgebreidere social mediacampagne in regio
Extra persberichten gericht op de regio (4)
Partnerpagina op de website
* Het is ook mogelijk om een (deel van) de gemeentelijke bijdrage als werkregio te betalen.
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Deelnemende provincies
Het is voor provincies ook mogelijk om mee te doen aan de Tuin & Klimaat Route. We bieden daarvoor
een basispakket aan maar het is daarbij ook mogelijk om (een deel van) de gemeentelijke bijdrage te
betalen van gemeenten die in de provincie liggen.

Voordelen van deelname als provincie of
samenwerkingspartner:
Deelname kan stimulerend werken voor gemeenten die binnen de provincie vallen en zo de
klimaatadaptieve uitstraling van de provincie ten goede komen.
Het biedt de mogelijkheid eigen klimaatadaptieve projecten te laten zien aan inwoners uit de
provincie.

Partners die deelnemen ontvangen daarbij de volgende
voordelen:
Uitgebreide social mediacampagne in de regio, zowel voor werving van voorbeelden als tijdens
de Tuin & Klimaat Route.
Voor deelnemers wordt een provincie- pagina opgezet met voorbeelden uit de provincie.
De gemeenten binnen de provincie worden extra gestimuleerd mee te doen aan de Tuin & Klimaat
Route door het inzetten van extra acquisitie inclusief een webinar.
Extra begeleiding van vijf uur om vragen te beantwoorden over communicatie, stimulering van
gemeenten binnen de regio en het plaatsen van eigen voorbeelden.
Maatwerkopties zijn hierin bespreekbaar.

Basispakket provincies

Prijs per jaar

Kosten bij minder dan 1.000.000 inwoners
Kosten bij meer dan 1.000.000 inwoners

€10.000 excl. btw
€15.000 excl. btw

Begeleiding en overleg (5 uur per jaar)
Provincie-specifieke campagne
Extra acquisitie gemeenten in provincie, inclusief webinar
Provinciepagina op de website
* Het is ook mogelijk om een (deel van) de gemeentelijke bijdrage als provincie te betalen.
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Meedoen met de Nationale Tuin & Klimaat Route?
Of heeft u ideeën over hoe wij uw organisatie
kunnen ondersteunen? Wij gaan graag het
gesprek aan!
Rogier Deddens
M: 06 38 33 12 33
E: r.deddens@tuinenklimaatroute.nl
Contactgegevens
Nationale Tuin & Klimaat Route
Koekoeksweg 3
8084 GN, ’t Harde
E: info@tuinenklimaatroute.nl
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