
Samen voor een groene stad!

    www.steenbreeknijmegen.nl 

 Operatie Steenbreek Nijmegen 

‘Ik gun  
echt iedereen  

onze groene tuin’ 
Tim Hogenbosch

Nijmegenaar van het jaar, boswachter,  
tv-presentator Beestenbrigade

Stenen?! Ga 
voor   GROEN!  

dochter Roosje
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Aan de slag! 
Met plan, bodem, planten, 

struiken en boompjes.

Onderhoudsdag
Op zaterdag 18 september 

van 10.00 tot 13.00 uur 
zijn de Steenbreek tuinontwerpers in 

de tuinen aanwezig voor advies en  
om vragen te beantwoorden. 

START

Tuinadvies
Tijdens het inloopspreekuur op 

donderdag 15 juli en woensdag 1 
september van 17.00 tot 19.00 uur 
kun je met al je vragen terecht bij 
de Steenbreek tuinontwerpers.

1

2

4

5

FINISH
En nu heerlijk genieten 

van je groene, 
levendige tuin!
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Operatie Steenbreek Nijmegen

Stenen?! Ga voor GROEN!
Voordelen van een groene tuin:
• Een groene ondergrond neemt water op. Daardoor raakt het riool niet overbelast bij  

hoosbuien. Je voorkomt ondergelopen straten 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: ga voor zoveel mogelijk GROEN in jouw tuin. Dat hoeft niet moeilijk 
en ook niet duur te zijn. Doe mee!

Maak een plan  
voor de inrichting  
Laat je inspireren door de  

Steenbreek voorbeeldschetsen 
of de voorbeeldtuin bij de 

Historische tuinderij de Warmoes.

Bodem voorbereiden  
Grond losmaken en  

structuurverbeterende 
tuingrond  
toevoegen



Inspirerende voorbeelden
Speciaal voor nieuwe huurders van Woenderskamp heb-
ben de Steenbreek tuinontwerpers twee onderhoudsarme 
tuinen ontworpen. Eén op het noorden en één op het 
zuiden. Laat je inspireren door deze schetsen. Of neem 
een kijkje bij de Warmoes, Historische Tuinderij. Daar is 
kortgeleden een Steenbreek voorbeeldtuin aangelegd met 
planten en struiken die insecten aantrekken.

Inloopspreekuren en onderhoudsdag 
Wil je aan de slag en heb je nog vragen? Loop dan bin-
nen tijdens de inloopspreekuren van onze Steenbreek 
tuinontwerpers op 15 juli of 1 september, tussen 17.00 
en 19.00 uur, Properziastraat 43A (appartementencom-
plex van Talis in de wijk). Op 18 september zijn ze ook 
aanwezig tijdens een gezamenlijke onderhoudsdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Handen uit de mouwen, heerlijk aan 
de slag! Meld je je even aan voor het inloopspreekuur? 
Dat kan via netwerk.steenbreek@debastei.nl.

Samenwerking Talis en Operatie Steenbreek
Bouwen heeft gevolgen voor de natuur. Daarom bouwt Talis 
ook in Woenderskamp natuurinclusief. Dat betekent dat er 
bij de bouw rekening wordt gehouden met beschermde 
diersoorten als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. 
Dat doet Talis door nestvoorzieningen bij woningen in te 
bouwen, maar ook door samen te werken met Operatie 
Steenbreek. Want natuurinclusief betekent ook zorgen voor 
een groene leefomgeving. En daar kun jij als nieuwe bewo-
ner aan bijdragen door te kiezen voor een groene tuin! 

@DeBastei DeBastei024

Samen voor een groene stad!

@de_bastei_groen  @DeBastei @DeBasteiGroen

Contact Operatie Steenbreek

e    netwerk.steenbreek@debastei.nl 
 i     www.steenbreeknijmegen.nl

Contact Talis

Maria Meijaard, projectleider nieuwbouw
t    (024) 352 39 11
e    welkom@talis.nl 
 i     www.talis.nl
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