
Doe mee! 
Wij nodigen je uit om mee te doen met de tuinlabelcampagne. De actie loopt van 1 april tot 31 mei 2022 en 
is speciaal ontwikkeld voor de Netwerk Water & Klimaat regio. De campagne is coronaproof en meedoen is 
simpel. Wij sturen je binnenkort de informatie die je op je eigen manier kan delen binnen jouw netwerk en 
kanalen. Dat is alles!

Wat is het tuinlabel?
Het tuinlabel is een label dat je kunt vergelijken met 
het energielabel, alleen dan voor je tuin. Hoe klimaat-
bestendiger je tuin hoe groener je label. Bewoners 
bepalen hun label aan de hand van een simpele tool. 
Deze tuinlabeltool is ontwikkeld door de werkgroep 
bewonersparticipatie als onderdeel van de website 
klimaatklaar.nl. 

Je kan de tool zien als een hulpmiddel om snel meer 
inzicht te krijgen in hoe goed je tuin scoort op het 
verminderen van wateroverlast, hitte en een toename van 
de biodiversiteit. Inwoners krijgen zo in een paar minuten 
inzicht hoe tuin erbij staat en waar nog klimaatadaptieve 
kansen liggen. Na het invullen kan je je label (met foto) 
uploaden op de kaart waarop te zien is hoe andere 
bewoners in de regio scoren. 

Het tuinlabel draagt bij aan de bewustwording van  
inwoners. Met behulp van klimaatklaar.nl kunnen 
ze vervolgens gericht keuzes maken om zich voor te 
bereiden op warmere, drogere en nattere jaren.

Hoe ziet de campagne eruit?
De winactie gaat live als de campagne begint in april. 
Vanaf dat moment brengen de werkgroepleden de tool 
onder de aandacht via de beschikbare kanalen van het 
netwerk. Wij vragen jullie hetzelfde te doen binnen jullie 
eigen netwerk. In de twee maanden dat de campagne 

loopt willen we zoveel mogelijk tuinlabels op de 
kaart. Krijgt jouw gemeente de meeste labels op de 
kaart?

Deelnemers maken, na het bepalen van hun label, 
kans op een cadeaubon van €25,- bij een van de 
geselecteerde tuincentra. Elke 25e deelnemer wint!

Wat vragen we van je?
Voor deze digitale campagne willen we je vragen meer 
bekendheid aan het label te geven door hierover te 
communiceren. Denk hierbij aan berichten op social 
media, in krantjes, via lokale duurzaamheidspartijen en 
natuurlijk jullie collega’s. Daag iedereen uit om mee te 
doen. Samen zorgen we voor veel bereik. Op die manier 
maken we er een regiobrede campagne van!

Wat kost het?
Om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk houden 
is besloten dat het netwerk voor de kosten opdraait. 
Meedoen kost jou dus niets extra’s.

Wat kan je van ons verwachten?
Wij leveren binnenkort de communicatietoolbox die je kan 
gebruiken voor jouw communicatie. Als je vragen of hulp 
nodig hebt kan je contact opnemen met Tom Overgaauw 
via: tom.overgaauw@hdsr.nl of 0611614935.

Laat ons weten of je meedoet
door een mail te sturen naar tom.overgaauw@hdsr.nl

Ga naar tuinlabel.klimaatklaar.nl

http://klimaatklaar.nl
http://tuinlabel.klimaatklaar.nl

