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Meer groen in de straat? Draag uw steentje bij!

Actie Steenbreek
Om de omgeving te vergroenen organiseren wij op 22 september 2022 de
actie Steenbreek. Op deze dag kunt u uw betegelde tuin (of een deel daarvan)
vervangen door groen. De gemeente Noardeast-Fryslân organiseert deze actie
Steenbreek samen met de dorpsbelangen, wijkraden en drie lokale kwekers.
Doet u ook mee? Samen maken we de gemeente een stukje groener!

Met z’n allen steken we de handen uit de mouwen
Onze buitendienst helpt u graag. We nemen vooraf contact met u op om alvast
voorbereidingen te treffen. Per woning leveren wij geschikte grond. Tot maximaal 2 m3
zwarte grond storten we aan de weg bij uw woonadres. Tot maximaal 1 m3 oude klinkers mag
u 1 keer gratis storten bij een van onze milieustraten. Na aanmelding ontvangt u per mail een
bon voor 1 keer gratis vuil storten bij onze milieustraten.

U krijgt korting op plantjes
Het enige wat u hoeft te doen is de plantjes kopen. Drie enthousiaste lokale kwekers
doen mee aan actie Steenbreek. Dit zijn Kwekerij Keegstra, Tuincentrum de Triemen en
Tuincentrum Banga. Bij deze kwekers kunt u met korting plantjes kopen. Na aanmelding
krijgt u een kortingsbon per mail.
Natuurlijk bent u vrij om andere planten te kopen. Bedenk van te voren goed of
de planten geschikt zijn: Hoe groot worden ze? Moeten ze in de zon of juist in
de schaduw?

Minder stenen en meer groen
Meer groen zorgt ervoor dat er meer regenwater in
de bodem zakt. Dit helpt om het grondwater weer
op peil te krijgen. Meer groen zorgt voor verkoeling
in de straten. En insecten, vogels en kleine dieren
vinden weer een leefgebied.

Wat is Steenbreek?
Wij vinden het erg belangrijk om onze leefomgeving
en onze tuinen meer te ‘vergroenen’. Daarom
sluiten we aan bij de activiteiten van de landelijke
Stichting Steenbreek. Deze stichting heeft als
missie om in plaats van stenen en tegels weer
meer groen in onze omgeving te brengen.

Doet u mee?

Controleer eerst of uw tuin/oprit
geschikt is voor minder stenen en
meer groen.

Aanmelden!

Stuur een email naar
steenbreek@noardeast-fryslan.nl
Ook als u vragen heeft, kunt u op
dit adres terecht. Aanmelden kan
tot en met 19 september 2022
12.00 uur.

