Stenen eruit,
GROEN erin!

Samen voor een groene stad!
Word jij Steenbreker van het jaar?
Tover jij je tuin dit jaar om in een levendige en
groene tuin? Mail ons dan voor 15 november
een foto van de oude en nieuwe tuin en maak
kans op de hoofdprijs: een verzorgd bezoek
aan De Bastei of de Tuinen van Appeltern of
planten van NL Bloeit! Meer informatie:
steenbreeknijmegen.nl/steenbreker-van-het-jaar

Maak gebruik van groene subsidies
Bekijk de opties voor subsidies voor onder andere een geveltuin en groen dak
of afkoppelen van de regenpijp via nijmegen.nl/diensten/subsidies (gemeente
Nijmegen). Als je met meerdere huishoudens actie onderneemt, bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie op: hohohoosbui.nl (Waterschap Rivierenland).

Hulp nodig bij je subsidie-aanvraag?
Mail ons!

Wil je jouw buurt groener maken?
Zet je idee op www.mijnwijkplan.nl.
Haal handtekeningen of ‘likes’ op om
het plan samen te realiseren.

Contact
e netwerk.steenbreek@debastei.nl
i www.steenbreeknijmegen.nl
Operatie Steenbreek is een project van Stichting De Bastei. Wij voeren campagne en
bouwen aan een netwerk voor groene professionals en bewoners. Heb je interesse
om je aan te sluiten of vrijwilliger te worden? Laat het ons weten!
Volg ons en deel via:
Door coronamaatregelen kan ons
aanbod afwijken van deze folder.
@DeBastei024
@DeBastei
Voor actuele informatie, kijk op
www.steenbreeknijmegen.nl. @DeBastei
DeBastei024

‘Laat de wereld
een groene tuin van
iedereen zijn.’
Qader Shafiq

@de_bastei_

Bureau Wijland, dichter, columnist

www.steenbreeknijmegen.nl
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Stenen eruit, GROEN erin!

Lok vogels en vlinders

Voordelen van een groene tuin:
•
•
•
•
•

Kies voor beplanting die o.a. vogels en vlinders
voeding en beschutting biedt.

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.
Je groene tuin is een paradijs voor vogels en vlinders.
Groen houdt omgevingsgeluiden tegen.
Bomen, struiken en planten nemen fijnstof op en zorgen daarmee voor een
schone lucht.

Ons advies: minimaal 60% groen en maximaal 40% steen in je tuin.
Maak je tuin groen! Doe mee!

START

INSPIRATIE:
huisjeboompjebeter.nl
*
* delevendetuin.nl

6
FINISH
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Maak een foto van je
mooie groene tuin
en stuur deze naar het
Steenbreekteam

1

Koppel je
regenpijp af
Het regenwater komt zo
niet in het riool, maar loopt
weg in jouw groene tuin.
Je helpt het grondwater
op peil te houden.

Verwijder je tuintegels;
wij halen ze gratis op
Mail naar:
netwerk.steenbreek@debastei.nl

2
Maak een plan
voor de inrichting

We bieden 20 huishoudens
GRATIS tuinadvies. Mail naar:
netwerk.steenbreek@debastei.nl.

3
Vervang het gele
zand door
vruchtbare
tuinaarde

TIPS:
* Plaats een regenton
* Leg een vijvertje aan
* Je kunt subsidie krijgen!
Zie achterzijde.

