
Doe mee 
met het NK 
Tegelwippen
Assen wil vergroenen. Wie verruilt de 
meeste (tuin)tegels voor groen? Meld je 
gewipte tegel aan via nk-tegelwippen.nl
en help Assen mee! Meedoen kan tot 
30 september 2021.

Vergroenen doen we samen!
Haal stenen uit je tuin, schep het laagje zand weg en 
zet er een plant voor in de plaats. De overgebleven 
stenen en zand kun je in je eigen tuin gebruiken. 

Bouw een 
stapelmuurtje
Een muurtje van stenen 
is een mooie afscheiding 
rondom een deel van je 
terras of als rand bij een 
verhoogde border.

Maak een kruidenspiraal
Stapel stenen in een 
spiraalvorm, vul dit met 
grond en zet er verschillende 
kruiden in. Zo heb je 
alle kruiden voor in 
de keuken handig 
bij elkaar. 

Gebruik het zand
Verwerk het zand in 
en rondom het nieuwe 
stapelmuurtje, maak op 
een zonnig plekje een 
zandhoopje voor wilde 
bijen of verwerk zand 
onderin de kruidenspiraal.
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Kies geschikte beplanting
In de folders ‘makkelijke planten voor een... tuin’ 
lees je welke planten geschikt zijn voor jouw tuin. 
Haal ze op bij het Duurzaamheidscentrum Assen 
of scan de QR-code.



Wil je nog meer tips? Kijk dan op 
duurzaamheidscentrumassen.nl/zelf-doen
Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2 (navigatieadres: Stadsbroek 11)
9401 SL Assen
T 0592-366200

duurzaamheidscentrum@assen.nl
www.duurzaamheidscentrumassen.nl STEENBREEK ASSEN

Soms is verharding 
noodzakelijk, op een 
oprit bijvoorbeeld. 
Gebruik dan waterdoorlatende 
verharding. Voorbeelden zijn grind of 
grasbetonstenen. Bezoek voor inspiratie 
de tuin van het Duurzaamheidscentrum 
Assen en loop het blote-voeten-
tuinpad. Hier zijn verschillende soorten 
waterdoorlatende verharding te zien.  

Toch tegels 
nodig?

Toekomstbestendig
Elke steen die je vervangt door planten 
draagt bij aan droge voeten, voldoende 
water en een gezonde leefomgeving. 
Steeds vaker hebben we last van hevige 
regenbuien en lange periodes van 
droogte. Met meer groen kan het water 
weer in de bodem zakken, wordt de 
temperatuur in de stad lager en vinden 
dieren weer een leefgebied. Fotografie: M.J. de Jong

Assen is een mooie stad met een 
fijne leefomgeving. Voldoende 
groen is niet weg te denken. 
De gemeente Assen is aangesloten 
bij Operatie Steenbreek. 
Stichting Steenbreek wil samen 
met deelnemende gemeenten, 
waterschappen en provincies 
werken aan een groenere 
leefomgeving. 

Tegel gewipt en 
plantje geplant? 
Ga naar nk-
tegelwippen.nl 
en maak kans op 
een prijs!

STEENBREEK ASSEN


