
Tegels eruit, groen erin! 
In ruil krijgt u gratis planten en advies.

Doet u mee?>>

Patrick Essers uit Hoensbroek sprong 
meteen op deze actie, toen hij bij een 
harde regenbui weer eens het water het 
riool in zag spoelen: “Ik dacht vroeger 
vooral aan het onderhoud, maar nu denk 
ik ook aan de natuur. De opwarming, 
wateroverlast, het uitsterven van de bijen.
Via het vergroenen van je tuin kun je 
hierin iets betekenen. Kleinschalig, maar 
alle beetjes helpen! En sinds dit voorjaar 
genieten we al van de mooie bloemetjes. 
We hebben nog steeds een simpele tuin, 
maar zo veel mooier en leuker! En het 
advies en de planten zijn gratis. Het is 
echt een ‘steen’goede actie!” 

Meer weten? Kijk op www.heerlen.nl/steenbreek.



Denkt u er misschien al langer aan om uw stenen tuin te vergroenen? Wilt u 
iets doen aan de opwarming van de aarde en niet langer het water het riool 
in laten lopen? Haal dan een deel tegels of grind uit de tuin. Dan krijgt u 
van ons in ruil gratis planten en gratis tuinadvies via ‘Operatie Steenbreek’. 
Samen kunnen we veel bereiken! 

Vorig jaar kwamen zo’n 35 inwoners 
uit onze gemeente enthousiast op 
deze actie af. De start van het ver
groenen van onze buurten. Dit jaar 
gaan we weer aan de slag. Doet u 
mee? Met meer groen kan het regen
water weer goed in de bodem zak
ken, tempert de temperatuur in de 
stad en wordt fijnstof afgevangen. 
Het is goed voor onze gezondheid 
en het vergroot het leefgebied van 
dieren. En u kunt genieten van mooi 
groen en bloemetjes in uw tuin.

Hoe werkt het?
1.  Meld u aan voor de actie via 
 www.heerlen.nl/steenbreek.
2.  IKL maakt met u een afspraak en 

bekijkt uw wensen, welke plan
ten het beste bij uw tuin passen 
en het ontwerp.

3.  U kunt na dit advies kiezen uit 
meerdere plantenpakketten. Ze 
zijn voldoende voor het aanplan
ten van ..m2 groen. 

4.  U haalt uw plantenpakket op bij 
de gemeente tijdens een vooraf 
bepaald ophaalmoment.

Alle beetjes helpen!
Helpt het aanpassen van zo’n klein 
tuintje wel? Jazeker! Uit onderzoek 
blijkt dat de toename van verharding 
echt negatieve effecten heeft op 
het welbevinden van mens, dier en 
natuur. We merken allemaal dat ons 
klimaat verandert. Steeds vaker heb
ben we te maken met enorme hoos
buien, hitte of een lange periode van 
droogte. Heftige buien veroorzaken 
vaak overlast: riolen kunnen het wa
ter niet aan, straten of kelders lopen 
onder water. En vergeet niet dat 
langdurige hitte bij veel mensen tot 
gezondheidsklachten leidt. 

Dit alles heeft verschillende oor
zaken, maar verharding is een 
belangrijke hierin. En zo’n 40% van 
de stedelijke oppervlakte is in het 
bezit van par ticulieren. Ondanks 
alle maatregelen van gemeenten en 
waterschappen in Nederland hebben 
we dus de hulp van alle inwoners 
nodig. Alle kleine beetjes samen, 
kunnen een groot effect hebben! 
Schrijf u nu in via ….

Tegels eruit, groen erin! 
In ruil krijgt u gratis planten en advies.

Meer weten of aanmelden? Zie www.heerlen.nl/steenbreek.


