Stenen eruit,
GROEN erin!

‘Laten we samen
aan de slag gaan
voor meer GROEN!’
Margot Ribberink
Ambassadeur Steenbreek en duurzaamheid

www.steenbreeklingewaard.nl

Operatie Steenbreek Lingewaard
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Stenen eruit, GROEN erin!
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Koppel je regenpijp af

Voordelen van een groene tuin:
•
•
•
•
•

Laat regenwater in je groene tuin lopen.
Zo help je mee het grondwater
op peil te houden.

Een groene ondergrond neemt water op. Daardoor raakt het riool niet overbelast bij
hoosbuien. Je voorkomt ondergelopen kelders en natte voeten.
Gratis airco! Bomen en struiken zorgen dat je tuin (en huis!) koeler blijft in de zomer.
Groen voorkomt dat de bodem snel uitdroogt.
Je groene tuin is een paradijs voor vogels en vlinders.
Groen is goed voor je gezondheid.

Ons advies: minimaal 60% groen en maximaal 40% steen in je tuin.

Maak je tuin groen! Doe mee!

START

Let op: op kleigrond loopt
water minder goed weg.

6
FINISH
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Stuur je ons een foto
van je groene tuin? Leuk!
steenbreek.lingewaard@
debastei.nl
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Plant een boom
en/of struiken

Een boom zorgt voor
schaduw op warme dagen.
Kies voor beplanting die
vogels en vlinders voeding
en beschutting biedt.

Maak een plan
voor de inrichting

We bieden 20 huishoudens
GRATIS tuinadvies.

2
Verwijder je tuintegels

We halen bij 90 huishoudens
GRATIS de tuintegels op. Mail naar:
steenbreek.lingewaard@debastei.nl

INSPIRATIE:
huisjeboompjebeter.nl
*
* delevendetuin.nl
* plantenvanhier.nl
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Vervang het gele
zand door
vruchtbare
tuinaarde

Samen voor een groene buurt!
Stenen eruit, GROEN erin!
Zo zijn we beter bestand tegen stevige hoosbuien,
hittestress, droogte en werken we aan een fijne
omgeving voor vogels, vlinders en voor onszelf.

Samen aan de slag
Wil je samen met de buren de straat of buurt
groener maken? Stuur dan een mail naar
steenbreek.lingewaard@debastei.nl en wij
kijken of we samen het plan kunnen realiseren.

Gebruik je oude tegels opnieuw
De tegels uit je tuin kun je prima hergebruiken.
Bijvoorbeeld om een stapelmuur van te maken als
leefplaats voor kleine dieren. Zij zijn er blij mee!
Of je maakt er een tuinbankje van. Met een paar
kussens erop zit je voortaan heerlijk op je oude
tuintegels. En wat dacht je van een bloembak van
de tegels? Zet daar het nieuwe groen in!

Contact
steenbreek.lingewaard@debastei.nl
www.steenbreeklingewaard.nl
De campagne Operatie Steenbreek wordt uitgevoerd door Stichting De Bastei,
zowel in gemeente Lingewaard als in Nijmegen. De gemeenten zijn lid van Stichting Steenbreek. Bij deze stichting zijn inmiddels ruim 130 gemeenten aangesloten
en een aantal provincies waaronder Provincie Gelderland. Deze campagne wordt
mogelijk gemaakt door gemeente Lingewaard.

Door coronamaatregelen kan ons aanbod afwijken van deze folder. Voor actuele informatie
kijk op www.steenbreeklingewaard.nl.
@DeBastei
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