
Beste tuinbezitter, 

Leuk dat u mee wilt doen aan de allereerste editie van de Nationale Tuin & Klimaat Route! Door buurt- 
bewoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met klimaatadaptieve maatregelen, 
helpt u hen op weg naar een groene tuin!

Hoe verloopt het bezoek? 
Bezoekers hebben zich ingeschreven om een kijkje te nemen in uw tuin en zijn geïnteresseerd in uw 
persoonlijke verhaal en ervaringen met de tuin. Een mooi moment om hen mee te nemen in uw tuin, te 
vertellen over de planten en te laten zien hoe u omgaat met water en insecten.  

Hoe u het bezoek exact wilt vormgeven, is geheel aan uzelf. Om u op weg te helpen bij het openstellen 
van uw tuin, geven wij graag een voorbeeld van hoe een bezoek eruit kan zien: 

- Ontvangst met koffie, thee of limonade
- Kennismaking met de bezoekers
- Rondleiding door de tuin
- Tijd voor vragen  

De rondleiding
Een rondleiding creëert een ongedwongen sfeer. Loop bijvoorbeeld langs de planten en klimaatadap-
tieve maatregelen en geef er waar nodig uitleg bij. Bij het voorbereiden van uw verhaal kunt u gebruik 
maken van de aanvullende vragen in het aanmeldformulier van uw tuin. 



Koffie, thee of limonade
Om te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen, kunt u hen hartelijk  
verwelkomen. Een kopje koffie of thee met wat lekkers kan hier goed bij helpen, 
maar is zeker niet verplicht. Wel is het leuk om op het begin eerst even kennis te  
maken met elkaar. Mensen zijn geïnteresseerd in uw verhaal, maar ook in u als  
persoon.

Het weer
We hopen natuurlijk op een stralende dag, maar wat als het regent? Dit kan een 
mooie gelegenheid zijn om te demonstreren hoe het water wegloopt in de tuin. U 
kunt de bezoekers uitnodigen in huis, onder een afdakje, paraplu’s uitdelen of vragen 
om (zo mogelijk) even de bui af te wachten in de auto. 

De wandelroute in de tuin
In het openingstijdenformulier kunt u aanwijzingen meegeven aan bezoekers. Zo 
kunt u hen bijvoorbeeld vragen om achterom te komen, of direct door te lopen naar 
de tuin. Op de dag zelf kunt u uw tuin zichtbaar maken met een poster op uw raam, 
deur of poort te hangen. Het promotiemateriaal kunt u hier bestellen. 

Huisdieren
Heeft u loslopende dieren in de tuin? Houdt er rekening mee dat bezoekers hier niet 
altijd aan gewend zijn. U kunt dit aangeven in het openingstijdenformulier  
(bij opmerkingen voor bezoekers) of de dieren tijdelijk vasthouden. 

(Open) water in de tuin
Heeft u een vijver, wadi, zwembad of sloot in uw tuin? Attendeer bezoekers hier bij 
aankomst op. In dit geval kunnen bezoekers hier rekening mee houden bij het  
meenemen van (kleine) kinderen.

Een (grote) groep bezoekers
Let op uw verstaanbaarheid bij een grote groep. Spreek duidelijk en bij een grotere 
groep raden we aan de vraag nog een keer te herhalen. Vraag gerust zo nu en dan 
de aandacht wanneer het onrustig of onverstaanbaar wordt. Draai uw rug tijdens het 
spreken niet naar de mensen. Dit helpt u om de aandacht van de groep beter vast te 
houden.

Tips & bijzonderheden 

http://www.tuinenklimaatroute.nl/bestellen-promotiemateriaal


Het aantal bezoekers
Het aantal bezoekers per tuin zal variëren. Dit is de eerste editie van het evenement, 
waardoor het lastig is om een inschatting te maken van het aantal bezoekers dat u 
kunt verwachten. In het openingstijdenformulier kunt u wel aangeven hoeveel  
bezoekers u maximaal wilt ontvangen. 
 
Inschrijven verplicht 
Vanaf 10 augustus kunnen bezoekers zich inschrijven voor een bezoek, via het  
inschrijfformulier op uw woningpagina (zichtbaar vanaf 10 augustus). Zodra een  
bezoeker zich inschrijft, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de mail. Alle  
bezoekers zijn verplicht om zich in te schrijven voor een bezoek.  

Adresgegevens
Als een bezoeker zich inschrijft, ontvang hij van ons een bevestiging per e-mail. In 
deze mail sturen wij ook uw adres mee.  

Stopzetten inschrijvingen
Zijn uw plannen gewijzigd en bent u toch niet in de gelegenheid om bezoekers te 
ontvangen? Vanaf 10 augustus kunt u via uw dashboard de inschrijvingen stopzet-
ten.  

Onaangekondigde bezoekers
Het is mogelijk dat er mensen onaangekondigd langkomen. Als het niet uitkomt, 
kunt u vriendelijk uitleggen dat het bezoek allen op basis van inschrijven is. 

Algemene veiligheid 
Het ontvangen van bezoekers is voor eigen verantwoordelijkheid en risico van u als 
deelnemer. Houd looproutes vrij, zodat mensen niet zichzelf niet blesseren. Leg  
kostbaarheden uit het zicht en berg ze goed op. Voorkom ook dat bezoekers alleen in 
de tuin rondlopen, of houdt een oogje in het zeil. 

De organisatie
Loopt u op zaterdag 3 en/of 10 september ergens tegenaan? Het team van de  
Nationale Tuin & Klimaat Route is tijdens het evenement te bereiken via  
info@tuinenklimaatroute.nl en 0525-701193.

Handige informatie  


