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Geen tegels, maar egels!

Van betegelde terrassen naar  
een groene leefomgeving.  
Beter voor mens en dier.

MINDER STENEN, MEER GROEN 
Met een groenere leefomgeving verbeter 
je het leefklimaat voor mens en dier.  
Het maakt kinderen gelukkiger, 
stimuleert biodiversiteit, is stiller en 
koeler, biedt sneller herstel van ziektes  
en verlengt zelfs de levensduur van 
bewoners. We hebben echter veel tuinen 
grotendeels betegeld, waardoor hemel-
water niet weg kan, fijnstof toeneemt, 
vogels en insecten wegblijven en onze 
kinderen een minder prettige speelplek 
hebben. Operatie Steenbreek is al in 
verschillende steden van start gegaan om 
dit te veranderen. Burgers, gemeenten, 
bedrijven uit de tuinsector en kennis-
instellingen bundelen hun krachten om de 
‘onttegeling’ in gang te zetten en de stad of 
wijk groener te maken.

OPERATIE STEENBREEK 0183
Ook in Gorinchem willen we zoveel 
mogelijk groene tuinen en stedelijke 
inrichting stimuleren. Operatie 
Steenbreek 0183 brengt partijen bij  
elkaar om vergroening te realiseren.  
De voordelen spreken voor zich: minder 
fijnstof, een prettige, koelere plek om te 
wonen, spelen en werken, minder 
wateroverlast door een betere afwatering 
en een gezondere leefomgeving. 

Groen in de wijk draagt zelfs bij aan de 
waardevermeerdering van de huizen! 
Een tuin die natuur- en diervriendelijker 
is, heeft meteen positieve gevolgen voor 
ons leefklimaat. 
Voordelen die op langere termijn  
alleen nog maar groter worden.
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Gezond en gelukkig wonen in een groene leefomgeving? 
Bekijk onze website hoe je met een paar eenvoudige stappen 

al kan meehelpen. 

Operatie Steenbreek 0183 is een initiatief van: 

VANUIT DE LUCHT
Met vergroening bied je vrijwel direct 

ruimte voor vogels en insecten. Zij kunnen 
onze hulp goed gebruiken. Ze staan sterk 

onder druk, terwijl ze zo belangrijk zijn voor 
bijvoorbeeld de bestuiving van onze ge-
wassen. Je kunt eenvoudig helpen. Laat 

wat planten en bloemen groeien. Dit geeft 
kleur en is een paradijs voor insecten. Een 
kleine boom lokt vogels, geeft schaduw en 
dempt geluiden. Gevel- en dakbegroeiing 

zijn goede alternatieven als er op de grond 
te weinig ruimte is. Je kan ook denken aan 

speciale dakpannen waar mussen in 
kunnen nestelen.

VANAF DE GROND
Vergroening biedt kruipende dieren 

beschutting en is veel koeler dan tegels 
waardoor in warme zomerperiodes de 

temperatuur in je tuin aangenamer blijft. 
Bovendien is de hemelwaterafvoer veel 

efficiënter bij begroeide tuinen.  
Water-overlast door hoosbuien zal minder 

voorkomen als we onze tuinen groener 
maken. Wil je toch wat stenen in de tuin?  
Een rotstuin en grind zijn alternatieven 

voor bestrating met stenen en tegels.  
Het betere leefklimaat is voor mensen 

bewezen gezonder, en maakt zelfs 
gelukkiger. 


