
Meer groen
Nederland ‘versteent’. Steeds 
meer tuinen worden betegeld. 

Help mee aan minder steen, 
minder water in de straat en 
meer groen in de tuin.

Dit levert het op:
•	 Meer vogels, insecten en bestuivers 

zoals bijen! Zonder hen kunnen de 
meeste planten en gewassen zich niet 
voortplanten.

•	 We krijgen het in de stad minder warm, 
de hittestress gaat omlaag.

•	 De bodem droogt minder uit.
•	 Bij een fikse regenbui gaat niet al het 

regenwater direct naar het riool. Dat 
helpt om wateroverlast te voorkomen.

Tegel eruit, 
plant erin. Waardebon

Ontvang een gratis plant tegen inlevering van deze 
waardebon en één tuintegel of twee tuinklinkers.*

Lever de bon met de 
tuintegel of de twee 
tuinklinkers in bij:

Tuincentrum Coppelmans
Frankenbeemdweg 50 Oss

Mede mogelijk 
gemaakt door:

* Alleen geldig op 23 juni 2018.

Dat is...

Tegel eruit, plant erin is deel van Groei & Bloei.



Tegel eruit, plant erin
Operatie Steenbreek maakt mensen 
enthousiast om hun omgeving te 
‘vergroenen’. Tegel eruit, plant erin is 
één van de acties om de verstening van 
de stad te keren. Meer groene tuinen 
helpt al heel veel.

Gemeente Oss en Waterschap Aa 
en Maas ondersteunen Operatie 
Steenbreek.

Doe ook mee
Maak uw woonomgeving mooier, prettiger, 
gezonder en klimaatbestendiger met:
•	 groene daken
•	 (buurt-)moestuinen
•	 geveltuintjes
•	 het opvangen en hergebruiken van 

regenwater. 

Nog veel meer ideeën vindt u op:
•	 www.operatiesteenbreek.nl 
•	 www.rainproof.nl.

Samen aan de slag
Als gemeente willen we graag 
samen met u onze leefomgeving 
groener maken. 
•	 Vindt u dat uw straat of buurt 

wel een beetje groener kan? 
•	 Of hebt u een idee om samen 

met de buren of vrienden de 
buurt te vergroenen. 

Kijk voor ideeën en mogelijkheden 
op:
•	 www.oss.nl/

bewonersbeherenbuurt.

Subsidie
Misschien kunt u voor uw actie in 
aanmerking komen voor subsidie 
bij Waterschap Aa en Maas. Kijk 
hiervoor op: 
•	 www.aaenmaas.nl/klimaat.


