
Derby's en poules 

Het NK Tegelwippen werd in 2020 voor het eerst georganiseerd door Amsterdam en 

Rotterdam. Het was in de eerste Corona zomer een alternatief met een knipoog voor de 

voetbalcompetities die niet door konden gaan. In de jaren daarna is het NK met steun 

van IenW uitgegroeid tot een landelijke competitie. Daarbij heeft het zijn parallel met de 

voetbalcompetitie behouden. Gemeenten strijden in derby's en poules met elkaar, 

waarbij bekende rivalen het tegen elkaar opnemen. Het mooie daarvan is dat de strijd in 

een aantal gemeenten heel serieus wordt en tegelstanden regelmatig worden besproken 

in raadsvergaderingen. Hierdoor gaan gemeenten aan de slag met tegeltaxi's en allerlei 

andere creatieve acties om maar zoveel mogelijk tegels te wippen. In de afgelopen jaren 

zijn ruim 4,3 miljoen tegels gewipt en geregistreerd, dat is ongeveer gelijk aan 55 

voetbalvelden.  

  

Onze sterspelers 

De mensen in de tuin zijn onze sterspelers. Met de foto die ze insturen als bewijs voor 

hun gewipte tegels, maken ze kans om Wipper van de Maand te worden. Een groep 

sponsors stelt hiervoor een mooi prijzenpakket beschikbaar voor het onderhoud van de 

nieuwe groene tuin. Het NK Tegelwippen is een mooi voorbeeld van hoe je een 

langetermijn beleidsdoelstelling 'Nederland klimaatbestendig in 2050' doorvertaalt naar 

een concreet handelingsperspectief voor de inwoners. De mensen die meedoen aan het 

NK Tegelwippen zijn over het algemeen wel de mensen die toch al bezig waren met 

klimaat en duurzaamheid. Dit jaar gaan we samen met BIT, het Behavioral Insights 

Team van de directie Algemeen Strategisch Advies (ASA), nader onderzoeken hoe door 

middel van gedragsinzichten ook andere doelgroepen in beweging kunnen worden 

gebracht. 

  

Opvallend feitje is dat uit onderzoek vorig jaar juni onder 2500 tuinbezitters bleek dat 

40% van hen het NK Tegelwippen kende. Dit is bijzonder hoog zeker gezien het kleine 

budget waarmee het NK wordt uitgevoerd. Het draait qua publiciteit vrijwel geheel op 

free publicity, maar daar is dan ook veel van. Tijdens de vorige NK's verscheen vrijwel 

dagelijks wel ergens een artikel over het NK. Vooral lokale media besteedden er heel veel 

aandacht aan. 

  

We doen het samen 

Het NK Tegelwippen staat niet op zich. Het is onderdeel van "Een groener Nederland 

begint in je eigen tuin". Dit is de slogan van een coalitie van 18 organisaties die allemaal 

bezig zijn met het vergroenen van tuinen. Mevrouw De Boer bouwde in 2020 dit 

samenwerkingsverband op om de krachten te bundelen en daarmee het bereik te 

vergroten. Vanuit deze coalitie worden dit jaar 3 activiteiten georganiseerd: 

  

• NK Tegelwippen van 21 maart t/m 31 oktober 

• Week van de Groene Tuin van 4 t/m 10 april 

• Maand van het Vergeten Plantseizoen van 1 t/m 31 oktober 

  

EK? 

Dit wordt in principe de laatste editie van het NK Tegelwippen in deze vorm. Na 3 edities 

raakt de nieuwigheid er een beetje vanaf. Maar... tegelijk met het NK wordt dit jaar ook 

het eerste Vlaamse Kampioenschap Tegelwippen 

 georganiseerd. Vanuit een aantal andere Europese landen is er ook interesse in ons 

kampioenschap. Dus stiekem hoop ik op een EK Tegelwippen in 2024!' 

  

 

https://www.nlvergroent.nl/wie-zijn-we
https://www.nlvergroent.nl/wie-zijn-we

