
	  

	  
Persbericht	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
‘Tegels	  eruit,	  tuin	  erin’	  
Vijf	  stadse	  tuinen	  worden	  groene	  tuinen;	  
vanaf	  donderdag	  20	  augustus	  op	  televisie	  &	  Youtube	  
	  
Operatie	  Steenbreek	  Groningen	  	  
Vijf	  (bijna)	  volledig	  betegelde	  tuinen	  gaan	  op	  de	  schop.	  Letterlijk.	  Tuineigenaren	  in	  vijf	  
verschillende	  wijken	  van	  de	  gemeente	  Groningen	  werkten	  mee	  aan	  Operatie	  Steenbreek.	  Na	  
de	  metamorfose	  zijn	  ze	  de	  eigenaar	  van	  een	  groene,	  bloeiende,	  onderhoudsvriendelijke	  tuin.	  
Met	  ruimte	  voor	  de	  bewoner(s)	  èn	  de	  stadsnatuur.	  Bovendien	  kan	  het	  regenwater	  weer	  
gewoon	  de	  grond	  intrekken	  (in	  plaats	  van	  het	  riool	  overbelasten).	  En	  zijn	  er	  veel	  minder	  
stenen	  die	  zorgen	  dat	  het	  in	  de	  zomer	  een	  stuk	  warmer	  in	  de	  stad	  wordt	  (met	  als	  gevolg:	  
opwarming	  van	  de	  aarde).	  Trouwens:	  volgens	  onderzoek	  voelen	  we	  ons	  prettiger	  in	  een	  
groene	  omgeving.	  En	  gelukkiger.	  Dus	  waarom	  langer	  wachten:	  hup,	  aan	  het	  werk!	  
	  
Je	  schrikt	  je	  rot	  hoeveel	  stenen	  voor-‐	  en	  achtertuinen	  er	  zijn!	  Ook	  in	  Groningen.	  Tijdens	  de	  
serie	  –die	  wel	  wat	  weg	  heeft	  van	  de	  commerciële	  tuinprogramma’s-‐	  krijg	  je	  een	  beeld	  van	  de	  
mogelijkheden	  om	  van	  je	  tuin	  een	  groene,	  natuurvriendelijke	  tuin	  te	  maken,	  informatie	  over	  
de	  gevolgen	  van	  verstening	  en	  –hopelijk!-‐	  vooral	  zin	  om	  je	  tuin	  aan	  te	  pakken.	  
	  
Inwoners	  van	  de	  gemeente	  Groningen	  konden	  hun	  tuin	  aanmelden	  voor	  de	  metamorfose.	  Ze	  
dienen	  als	  voorbeeld	  en	  inspiratie	  voor	  andere	  eigenaren	  van	  betegelde	  tuinen.	  Het	  zijn	  
gewoon	  vijf	  typische	  stadstuinen,	  van	  zo’n	  12	  tot	  40	  vierkante	  meter.	  De	  eigenaren	  konden	  
hun	  tuinwensen	  uitspreken	  en	  lieten	  vervolgens	  hun	  tuin	  over	  aan	  het	  team.	  
	  
Voor	  iedere	  tuin	  maakt	  tuinontwerpster	  Rixt	  Langeveld	  (De	  Korenbloemtuinen)	  een	  plan.	  
Met	  veel	  minder	  stenen.	  De	  tegels	  en	  klinkers	  die	  over	  zijn	  worden	  hergebruikt	  voor	  een	  
stapelmuurtje	  of	  in	  een	  andere	  tuin	  gecombineerd	  met	  de	  aanwezige	  bestrating.	  Natuurlijk	  
wordt	  er	  geen	  geïmpregneerd	  hout	  gebruikt.	  Behalve	  vaste,	  inheemse	  planten	  van	  Tuinland,	  
komen	  de	  gebruikte	  planten	  en	  stekjes	  uit	  tuinen	  van	  buren	  (gekregen!)	  of	  van	  kraampjes	  
langs	  de	  weg.	  Er	  worden	  kleine	  vijvertjes	  gecreëerd	  en	  drinkplaatsen	  voor	  vogels.	  
Regenwater	  wordt	  in	  regentonnen	  opgevangen	  voor	  het	  begieten.	  Fruitbomen	  en	  -‐struiken	  
geplant.	  En	  de	  zorgvuldig	  gekweekte	  moestuintjes	  van	  AH	  krijgen	  eindelijk	  de	  ruimte.	  
Aflevering	  6	  gaat	  over	  (de	  aanleg	  van)	  groene	  daken.	  En	  in	  aflevering	  7	  zie	  je	  hoe	  de	  tuinen	  
er	  na	  een	  maand	  of	  twee	  uitzien	  en	  spreken	  we	  de	  eigenaren.	  
	  
Operatie	  Steenbreek	  is	  een	  landelijk	  initiatief	  van	  een	  aantal	  kennisinstellingen	  en	  
gemeentes.	  Het	  doel	  is:	  burgers	  te	  enthousiasmeren	  om	  hun	  tuin	  te	  vergroenen.	  En	  de	  
negatieve	  gevolgen	  van	  verstening	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen.	  Behalve	  de	  gemeente	  
Groningen	  doen	  de	  gemeente	  Amersfoort,	  Den	  Haag,	  Eindhoven,	  Leeuwarden,	  Leiden,	  
Leiderdorp	  en	  Maastricht	  mee	  met	  het	  initiatief.	  
Meer	  informatie	  via:	  www.operatiesteenbreek.nl	  
	  
Kijk	  vanaf	  donderdag	  20	  augustus	  (vanaf	  17.30	  uur	  en	  daarna	  ieder	  half	  uur)	  en	  de	  daarop	  
volgende	  zes	  donderdagen	  naar	  OOGTV,	  de	  lokale	  omroep	  van	  de	  stad	  Groningen.	  
Of	  bekijk	  zes	  afleveringen	  via	  Youtube	  ‘Tegels	  eruit,	  tuin	  erin’.	  
F	   ‘Tuin	  erin’	  
T	   ‘OSGroningen’	  

	  


