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Mensen die van tuinieren houden, hebben ook meer oog voor de natuur. Dat
bleek elf jaar geleden uit een onderzoek naar tuinbeleving. Voor mij destijds dé
reden om bij Tuinbranche Nederland te blijven werken. Het stelde mij in de
gelegenheid om van de tuincentra ‘kennis- en belevingscentra van groen en
duurzaamheid’ te maken. Wat begon met de organisatie van de maand van de
vlinders, samen met de Vlinderstichting, is uitgemond tot een veel bredere
samenwerking met organisaties die een groene, gezonde leefomgeving
nastreven. Samen met onder meer de waterschappen zijn inmiddels bijna
50 Groene Klimaatpleinen in tuincentra aangelegd.

Het kan niemand ontgaan dat de aandacht voor
klimaatverandering en de gevolgen voor inwoners van
de steden en dorpen groeiende is. Hittestress in hete
zomers en wateroverlast bij de steeds vaker voorkomende
piekbuien bezorgen niet alleen hoofdbrekens maar leiden
ook tot crisissituaties. De overstroming vorig jaar in
Limburg raakte veel mensen en heeft zeker bijgedragen
aan het klimaatbewustzijn. Een clusterbui of waterbom
levert grote schade en maatschappelijke ontwrichting op.
Zoals de beruchte bui in Kopenhagen waar 150 millimeter
regen in twee uur tijd een schade van zo’n één miljard euro
veroorzaakte.
Klimaatadaptatie staat inmiddels wel op de agenda
van de lokale overheid. Gemeenten en waterschappen
zoeken naar manieren om in contact te komen met
hun inwoners zodat ook zij kunnen bijdragen aan
oplossingen. Particuliere tuinen beslaan namelijk de
helft van de openbare ruimte. Een groene stad wordt
steeds belangrijker voor het voorkomen van hittestress
en wateroverlast. Groene tuinen en groen-blauwe
winkelstraten kunnen gemeenten ‘helpen’ én zorgen
tegelijkertijd voor een gevoel van welbevinden bij de
inwoners. Via het nationale programma Werklandschappen
van de Toekomst zullen ook bedrijventerreinen de komende
jaren worden omgetoverd tot groene, klimaatbestendige
en energie-efficiënte werkplekken. Ook hiervoor is een
intensieve samenwerking tussen heel veel partijen nodig.
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WAT ZEGT DE WETENSCHAP
OVER GROEN IN DE STAD?


Met groen bedoelen we hier bomen,
struiken en planten. In gemeenten is
klimaatadaptatie een opgave, die ook
vanuit de landelijke overheid wordt
aangestuurd. Er wordt veel onderzoek
gedaan naar groen in de stad. Prettig is dat
groen ervoor zorgt dat regenwater infiltreert
en dus eventuele wateroverlast beperkt.
Het reduceert hittestress: groene gebieden
worden overdag minder warm en koelen ‘s
avonds sneller af. Uitzicht op groen heeft
daarbij een stress-reducerende werking
én groene omgevingen dragen bij aan een
beter sociaal klimaat. Uit enquêtes blijkt dat
mensen zich tijdens warme perioden in een
groene omgeving comfortabeler voelen:
onze gemoedstoestand wordt positiever!
Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien
dat een mooie omgeving met meer groen
wordt geassocieerd en met minder agressie
en criminaliteit. Ook dit komt rechtstreeks
of via ervaren veiligheid de gezondheid en
het welzijn ten goede.
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Wat kunnen Groene
Klimaatpleinen bijdragen?
Tuinbranche Nederland heeft als missie om samen
met haar leden te werken aan een groene, gezonde
en duurzame leefomgeving voor mens en dier. Die
vergroening moet sneller. Daarom bedachten we het
volgende: In Nederland zijn 5,5 miljoen tuinen die samen
een oppervlakte beslaan van 10 keer het Park de Hoge
Veluwe (5500 ha). Wanneer iedere tuin zo’n 10m2 extra
vergroent, bijvoorbeeld doorr tegels weg te halen, hebben
we er een Veluwe aan groen bij. Vanuit deze gedachte
zijn de ‘Groene Klimaatpleinen’ in de tuincentra ontstaan.
Onze tuincentra ontvangen jaarlijks zo’n 60 miljoen
spontane bezoeken per jaar. De unieke gelegenheid om
tuinbezitters te informeren, enthousiasmeren en activeren
om hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten.
Het Groene Klimaatplein is een ruimte in het tuincentrum
waar de bezoekers informatie kunnen krijgen van goed
opgeleide mensen over duurzame thema’s zoals groene
daken, wateropvang, meer biodiversiteit en wat je nodig
hebt om tegels door planten te vervangen. En belangrijk
dat de juiste plant op het goede moment op de juiste
plaats komt. Op het Groene Klimaatplein wordt verwezen
naar de website www.groenklimaatplein.nl waar naast
tips over de duurzame inrichting van de tuin (en balkon)
ook verwezen wordt naar subsidies van gemeenten en
waterschappen.
De verantwoordelijke medewerkers (klimaatpleiners)
hebben ons gevraagd om naast de gewone thema’s als
water in je tuin, groene daken en tegel eruit, plant erin

ook drie maal per jaar andere thema’s aan te dragen. Zo
organiseren we onder andere samen met het ministerie
van LNV de campagne ‘Mei, de maand van de bij’,
samen met Velt ’Vrolijke tuinhulpjes’ (om mensen te leren
dat er best beestjes in planten mogen zitten) en komend
jaar bijvoorbeeld Onder het maaiveld. We nodigen
de klimaatpleiners jaarlijks uit op een inspirerende
bijeenkomst en organiseren iedere twee maanden een
zoomoverleg met gemeenten en partners. Ieder seizoen
sturen we een nieuwsbrief ter inspiratie.

Podium voor samenwerking
Eén van de belangrijkste elementen voor het slagen van
deze pleinen is de samenwerking tussen gemeenten,
waterschappen en tuincentra. Wanneer deze drie zich
gezamenlijk achter het initiatief scharen, wordt een soort
hefboomeffect gecreëerd. Bij aanvang van de drie pilots
in 2020 zijn we bijvoorbeeld gesteund door Interpolis
die zag dat groene daken preventief werken voor
waterschade. Vervolgens is een groot aantal gemeenten
en waterschappen de pleinen gaan ondersteunen. Er zijn
pleinen gerealiseerd met hulp van Waterklaar in Limburg
en het Bestuursakkoord Klimaat en Water in Friesland.
Door die samenwerking voelt ieder zich verantwoordelijk
en verplicht om een bijdrage te leveren. We werken
hierin eveneens samen met natuurorganisaties zoals IVN,
de Vlinderstichting en plaatselijke natuurverenigingen.
We zien dat het Groene Klimaatplein goed werkt waar
ook de samenwerking tussen die partijen goed loopt.
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Vijftig pleinen en de hobbels
Het vijftigste plein wordt binnenkort geopend. We zijn
er trots op dat minister Christianne van der Wal, talloze
burgemeesters, wethouders en hoogheemraden inmiddels
pleinen hebben geopend, dit geeft een enorme stimulans.
Natuurlijk gaat het niet altijd vanzelf. Soms wordt
tegengeworpen door een gemeente dat zij niet individuele
bedrijven willen ondersteunen. Het tuincentrum werpt
tegen dat het groene klimaatplein teveel ruimte, tijd en geld
kost. Iedere m2 in het tuincentrum moet immers rendement
opbrengen. Een plein van 30m2 is een ‘kostenpost’
van 30.000 euro per jaar. Daarnaast moeten mensen
worden opgeleid en vrijgemaakt voor goede voorlichting
aan klanten. Dit argument maakt dat gemeenten en
waterschappen vaak toch meedoen. Een bijdrage betreft
2500 à 3000 euro per partij terwijl het tuincentrum
daarnaast ook met het bedrag van 30.000 euro rekening
moet houden. Andersom geef ik bij de tuincentra aan dat
hun bestaansrecht groen is. Tuincentra moeten de kennisen belevingscentra van groen en duurzaamheid zijn om
een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van mens
en dier.

Green Climate Square
Tuincentra en tuincentrumorganisaties uit verschillende
landen hebben inmiddels interesse getoond in het
concept. In Canada en België worden nu de eerste
Groene Klimaatpleinen geplaatst. Frankrijk en Italië zijn
meer dan belangstellend. Ik zou het geweldig vinden als
we een groene klimaatpleinbeweging zouden kunnen
creëren, natuurlijk in samenwerking met gemeenten en
waterschappen.

Groen Brancheplan
De Groene Klimaatpleinen staan natuurlijk niet op zich.
Zij vallen bij Tuinbranche Nederland onder ‘Het Groene
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Brancheplan’. Hierin staan meerdere groene doelstellingen
beschreven op het gebied van gewasbescherming, hout,
verpakkingen, etc. Zo verkopen onze leden geen glyfosaat
meer, worden plastic potten gerecycled en wordt ook
steeds vaker nagedacht over de herkomst van artikelen.
De Groene Klimaatpleinen maken zowel medewerkers
als klanten bewust dat zij met de tuin positief kunnen
bijdragen aan het veranderende klimaat.

Tot slot
De wetenschap bewijst dat groene omgevingen – of het
nu parken, winkelstraten, bedrijventerreinen of tuinen zijngezonde, prettige en veilige omgevingen zijn voor mens
en dier. Tuincentra kunnen oplossingen bieden voor het
veranderende klimaat en inwoners inspireren om zelf aan
de slag te gaan. De opgave is groot maar iedereen kan een
bijdrage leveren. “Il faut cultiver son jardin” schreef Voltaire
al in 1759 op de laatste bladzijde van zijn boek Candide,
ou l’optimisme. De Groene Klimaatpleinen kunnen hierin
mede een aanjager zijn.
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