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Stenen eruit,  
 groen erin!  
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Wat te 
doen met   
 je tegels?
 
Maak er iets moois 
van in je tuin, een 
tuinbankje of een 
bloembak!

PLANTENBON 

Deze bon is een plant waard

Houd onze website in de gaten. We geven de komende maanden 

gratis planten weg. Kijk op www.debastei.nl/steenbreek en volg 

ons op social media voor meer informatie en data van deze acties!

Nuttige websites

www.debastei.nl/steenbreek 
Alles over operatie Steenbreek Nijmegen 
en over subsidies voor een groene tuin 

www.huisjeboompjebeter.nl
Tips voor een groene en onderhouds-
vriendelijke tuin

www.riool.info
Informatie over werking van riool

www.dar.nl   
Informatie over afvalinzameling

www.mijnwijkplan.nl              
Heb je een plan om jouw straat te ver-
groenen? Geef dat aan op mijnwijkplan.nl

Op tropische dagen  
is de temperatuur in de  

stad gemiddeld 7 graden  
hoger dan buiten de stad, door alle 
stenen. Groen zorgt voor verkoeling.

#zogroenkanhetzijn



Stap 2:  Neem eens een kijkje 
in je voor- en/of achtertuin: welke 
tegels kunnen er best wel uit?  

Stap 3: Haal plant jes bij de 
kweker of het tuincentrum.  
Tip: bewaar de bon op deze flyer. 
Deze is een plant waard!

Stap 4:  Pak een schop, trek
je werkhandschoenen aan en haal 
je overbodige tegels uit de tuin. 

Stap 5:  Bedek de grond met
aarde, zet je plantjes in de tuin en 
geef ze water.

Operatie Steenbreek Nijmegen

Stenen eruit, groen erin!
Het klimaat verandert. Er komen steeds meer heftige regenbuien en dagen 
met tropische temperaturen, waar we allemaal last van hebben. Door onze 
tuinen groener te maken zorgen we er samen voor dat regenwater sneller 
weg kan stromen en dat de temperaturen in de stad zo aangenaam mogelijk 
blijven. Hieronder vind je tips om je tuin groener te maken. Doe je mee?  

Hoe groen is jouw tuin?
Met een groene tuin ben je beter voorbereid op het veranderende klimaat. Heftige 
regenbuien kunnen makkelijker in de grond zakken en een groene tuin is in de zomer 
koeler. En natuurlijk is een groene tuin fijn om in te leven. We helpen je graag op weg.

Afkoppelen
Wil je nog meer doen je huis en tuin meer 
klimaatbestendig te maken? Je kunt ook 
de regenpijp afkoppelen. Zo voorkom je 
dat schoon regenwater in het riool komt 
en ontlast je het riool. Hier kun je subsidie 
voor krijgen. Kijk maar op de website van 
De Bastei: debastei.nl/steenbreek

Je hoeft geen tegels meer uit je tuin te halen. 
Geniet van je groene tuin! 

Tegelalarm. Je kunt je tuin nog meer hoosbui- en 
hittebestendig maken. Lees de volgende stappen.

Ga jij met 
je tuin aan de slag? 

Maak een foto van je tuin 
en post hem op social media. 

#zogroenkanhetzijn

Weinig tijd voor  
onderhoud? Kies voor 
houtsnippers, kruiden  
of bodembedekkers. 

#zogroenkanhetzijn

Stap 1: Doe de tuintegelcheck!
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