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De Klimaatboom in Landschapspark Pauwels 
een samenvatting uit het bidbook 

 
 
Inleiding 
De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar; langdurige periodes van hitte en droogte wisselen af met 
enorme hoosbuien. Deze veranderingen brengen schade toe aan de kwetsbare natuur en laten hun sporen na bij de mens. Zeker 
in een stedelijke omgeving. Klimaatverandering, de gevolgen daarvan en de maatregelen die je kunt nemen, blijven echter 
onderwerpen die lastig zijn uit te leggen op een manier die ervoor zorgt dat mensen in de actie-modus schieten. Met de 
Klimaatboom hebben we een concept ontwikkeld dat op een unieke manier een bijdrage levert aan gedragsverandering. 
 
Het concept 
De Klimaatboom is een combinatie van een kunstobject en een speelobject dat de bezoeker op een innovatieve manier laat 
ervaren wat de impact is van weersextremen op onze natuur en welke maatregelen je zelf kunt nemen om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken. 
 
Het totale object wordt vormgegeven als een boom waarin natuurlijke processen herkenbaar zijn en beleefbaar worden gemaakt.   

v Water: een boom houdt het water vast in droge periodes.  
v Warmte: een boom zorgt voor schaduw en verdamping van water via de bladeren biedt verkoeling  
v Wind: de invloed van de wind op de temperatuur is groot, door de wind verspreidt een boom haar zaden (daarmee laat dit 

element ook het zogenaamde Butterfly effect zien, waarbij vele kleine stapjes samen grote invloed hebben) 
 
Door in en om de boom speel- en ontdekactiviteiten aan te bieden op basis van simpele low-tech principes ervaren de gebruikers 
wat de klimaatthema’s warmte, water en wind voor impact hebben. Deze activiteiten zijn ontwikkeld op drie niveaus: het begrijpen 
van het natuurlijke principe waar de activiteit op is gebaseerd is en welke rol dat speelt in het klimatologische systeem,  
zelf ervaren wat de mogelijkheden en effecten daarvan zijn en tot slot uitleggen hoe de gebruiker zijn gedrag ten goede kan 
veranderen. 
 
De centrale boodschap is dat wij uiteindelijk de natuur voeden met ons gedrag en als we dus ons gedrag veranderen  we invloed 
hebben op de gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld het planten van bomen of tegels uit je tuin halen). De doelgroep 
bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd met bijbehorende volwassenen (ouders, leerkrachten, grootouders, verzorgers). 
 
 
De uitvoering 
De boom staat op een talud in een parkachtig ingericht terrein. Rondom het talud ligt een vijver waarin (regen)water opgevangen 
wordt om te gebruiken bij de speelactiviteiten. Ook is er voldoende ruimte in het park om vrij te spelen en te voetballen bij de 
goals op peilbuizen. Er is een pad vanaf de bodem naar de top waar de bezoekers alle activiteiten kunnen ontdekken. Langs dit 
pad bevinden zich een waterspeeltuin (die het hoogteverschil tussen de vijver en het talud benut), een ondergrondse 
wortelstelsel (de kruipbuis) met communicatiebuis, een geluidsspiegel in de vorm van een bloem, verlichting met glasfiber en 
windversterkers en -makers. 
 
Boven op het plateau van het talud, onder de boom is er ruimte voor het verpozen op een terras. De schaduw op dit terras wordt 
geboden door openklappende bloemen die aan de boom hangen. Met een trap beklimmen de bezoekers de binnenzijde van de 
boom om uiteindelijk de kruin te bereiken. Hierin spelen de kinderen in opgespannen netten die tevens de dauw verzamelen. In 
de kruin wordt regelmatig nevel gecreëerd die voor de dauw, verkoeling, een regenboog en verlichtingseffect zorgt. Doeken in de 
kruin zorgen voor de opvang van regenwater en de transport ervan naar de voet van de stam. Door spreekbuizen aan de takken 
van de boom kan met de bodem gecommuniceerd worden en geluidsspiegels staan vanuit de boom gericht op hun wederhelft 
die op het talud staan. In de top van de boom is het hoogst bereikbare plateau aangebracht die alleen bereikt kan worden door 
een klimroute af te leggen. Op het plateau staan luchtdrukpistolen opgesteld die zaadjes naar de omgeving kunnen schieten. 
Ook een cymatiekschaal bevindt zich op dit niveau. Van hieruit kunnen bezoekers eventueel via de zipcoaster de afdaling naar 
beneden maken om zo weer bij het beginpunt van de route aan te komen. 
 
De route die alle activiteiten toegankelijk maakt en met elkaar verbindt, zal zelf ook attractiewaarde hebben en de ecologische 
boodschap versterken. In de reis die de bezoeker af gaat leggen, maakt hij of zij zelf ook onderdeel uit van een natuurlijk proces: 
de kringloop van nutriënten uit de ondergrond, naar de ontwikkeling van een blad aan de boom en vervolgens het vallen van dat 
blad waarna het proces opnieuw plaatsvindt.  
 
Om de volledige route van de bodem naar de top van de boom af te kunnen leggen krijgt de bezoeker bij het begin van de route 
een harnas/rugzak om, die nodig is voor het klimgedeelte in de boom en de afdaling uit de boom met de zogenaamde zipcoaster. 
Boven in de boom wordt door een medewerker het blad uit de rugzak ontvouwen en wordt het harnas gezekerd aan de 
constructie die in een cirkelvorm om en door de boom afdaalt naar de grond. 
 
 
Praktisch 
De oppervlakte van de Klimaatboom is circa 30 x 30 meter en de hoogte is maximaal 30 meter. De constructie bestaat uit staal 
met duurzame afwerkingsmaterialen, waarbij de toegepaste materialen voldoen aan keurmerken duurzaamheid (bijv. FSC/PEFC 
hout) of de herkomst ervan is aantoonbaar duurzaam (bijvoorbeeld uit lokale bronnen). Het uitgangspunt voor het realisatiebudget 
is maximaal € 500,000. 
 
 
 
Landschapspark Pauwels 
Een ambitie van Landschapspark Pauwels is om de natuur en haar duurzame toepassingen beleefbaar te maken door middel van 
recreatieve activiteiten. Het concept van de Klimaatboom sluit hier naadloos op aan. De Klimaatboom ontwikkelt zich tot een 
nieuwe parel binnen Landschapspark Pauwels en heeft zelfstandig aantrekkingskracht waardoor de naamsbekendheid van 
Landschapspark Pauwels vergroot.  
 
De klimaatboom is bedoeld voor de inwoners van het gebied en de wijken van Tilburg Noord, voor de recreanten in het gebied en 
voor de (toeristische) bezoekers die in het gebied verblijven.  
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1 Een Close-Up van de Klimaatboom 

 
 

 
2 Klimaatboom 

 
 
 
 

 
 
 
 


