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De Tuin & Klimaat Route wordt ondersteund door:

“Herhaal dit volgend “Herhaal dit volgend 
jaar. Superfijn om zo jaar. Superfijn om zo 
van elkaar te leren!”van elkaar te leren!”
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Reden voor het bezoek

De eerste editie van de Tuin & Klimaat Route is een feit! Het initiatief dat eind vorig 
jaar is gelanceerd, heeft inmiddels een groep enthousiaste tuineigenaren om zich 
heen verzameld. Zij delen hun tips, ideeën en verhalen op hun tuinpagina’s op de 
website. Op zaterdag 3 & 10 september konden bezoekers ook langs 
bij een deel van de klimaatvriendelijke tuinen.

*Tuineigenaren hebben zelf ook mensen uitgenodigd in de buurt. Er zijn dus meer 
bezoekers dan zich hebben ingeschreven bij de Tuin & Klimaat Route.

Tuineigenaren uit het hele land hebben het 
evenement onder de aandacht gebracht via 
sociale media, met promotiemateriaal in de 
buurt en in de media. 

Drenthe

De Tuin & Klimaat Route ging langs bij de 
Dorpsmoestuin in Nieuwkoop en schreef 
hier een uitgebreid interview over. 

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade 
bezocht één van de vijf open tuinen 
in Voorst. 

Tuineigenaar Dirk van den Brink vertelde 
uitgebreid over zijn klimaatvriendelijke
tuin in het vakblad Tuinvak. 

In deze deelnemende gemeente gingen de 
meeste tuinen open tijdens het evenement 
en gingen 17 inwoners op pad.

De voorbeelden van de Tuin & Klimaat Route 
werden gepresenteerd aan beleidsmakers in 
regio Vallei & Veluwe. 

Een gezin uit Nunspeet was het gezicht van 
de campagne. De posters en flyers waren te 
vinden over de hele Noord-Veluwe. 

De 100ste tuin op de Tuin & Klimaat 
Route is de buurttuin bij de Christelijke 
Hogeschool in Ede. 

De Tuin & Klimaat Route stond op de Floriade. 
De Gedeputeerde Staten van Gelderland en 
Flevoland kwamen ook langs. 

60% vrouw
Inschrijvingen:

Een specifieke vraag over klimaatadaptatie
24% van de bezoekers

Algemene tuininspiratie 
47% van de bezoekers

Op zoek naar ideeën voor de tuin
29% van de bezoekers

26% man
14% onbekend

van de inschrijvingen gaat met 

De meeste bezoekers hebben de Tuin & Klimaat 
Route gevonden via de lokale media of berichten 
op sociale media.

De meeste bezoekers hadden al wel interesse in tuinieren. 
De Tuin & Klimaat Route onderzoekt manieren om ook 
beginners aan te spreken. 

De aanmeld- en inschrijfmodule wordt vereenvoudigd 
voor de volgende editie. 

van de bezoekers kwam 

overweegt om de plannen
toe te passen. 

twee mensen op bezoek.

in de tuin. 

 uit Gelderland.

Om goede voorbeelden te verzamelen op het platform, stonden de maanden 
mei, juni en juli in het teken van de werving. De berichten van de gemeenten 
werden ondersteund met een wervingscampagne op sociale media. Daarnaast 
ontvingen alle tuinen die tussen juli en september werden aangemeld in één van de 
deelnemende gemeenten, een welkomplantje. Inmiddels staan er meer dan 100 
klimaatvriendelijke voorbeelden op de website, van postzegeltuintjes tot een 
voedselbos. 

Op zaterdag 3 & 10 september konden bezoekers langs bij dertig klimaatvriendelijke 
tuinen, verspreid door het hele land. De deelnemende gemeenten ontvingen een 
promotiepakket om het evenement en de open tuinen in de buurt onder de aandacht te 
brengen. Ter ondersteuning zette de organisatie een betaalde campagne in op sociale 
media en werden persberichten verstuurd naar de lokale, regionale en landelijke media. 
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Bezoekersklimaatadaptatie bloeit op
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