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Tegel eruit, plant erin
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Agenda voor vanavond

• Welkom! 
• Toelichting op het gebruik van Teams
• Kennismaking

• Doel
• Meedenkgroep
• avond

• Kennismaking steenbreek Ede
• Doel van Steenbreek Ede
• Voorbeeld van uitgevoerde acties 

• Wat gaan we doen in uw buurt?

• Hoe nu verder?



Teams en kennismaking

• Afspraken over het gebruik van Teams
• Camera aan 

• Geluid uit als je niet aan het woord bent

• Wil je iets vragen? Steek dan je handje op, of gebruik de chat

• Kennismaken
• Wie bent u en in welke buurt woont u?

• Wat is uw motivatie om vanavond mee te denken?

• Welke verwachting heeft u van deze avond?

chat
bericht 
typen

wie zijn 
aanwezig

hand 
opsteken camera 

aan/uit

microfoon 
aan/uit



Doel

• van de meedenkgroep 
• Meer water en plantvriendelijke tuinen in de buurt

• Vormen van een netwerk van actieve en betrokken bewoners

• Meedenken over de in te zetten acties

• Klankbord als bijsturen nodig is

• Meedoen bij de uitvoer van de acties

• van de avond
• Kennismaken

• Samen ideeën uitwisselen over de in te zetten acties



Wat is Steenbreek Ede

Tegel eruit plant erin!

We willen bewoners enthousiast maken hun tuin te vergroenen.

Daardoor meer biodiversiteit en opvang van regenwater in de tuinen.

Met een netwerk van groenprofessionals, 

enthousiaste bewoners, Groei & Bloei, IVN,

Bloemrijk Bennekom, tuincentra, Groene kerk

scholen, buurtverenigingen, VVE…………………



Voorlichting Ontwerp en beplanting Projecten met bewoners 
voorbeeldtuin, watertafel, kenniscafé tuinschets, beplantingsadvies geveltuinen, buurtuinen, groene schoolpleinen

Wat doet Steenbreek Ede



Tuinschetsen voor bewoners nieuwbouw

Tuinschetsen voor een groene tuin 
waar het regenwater in weg kan 
zakken. 



Tuinschetsen

• Nieuwbouwprojecten
• Buurtacties
• online



Tuinschetsen

• Online
• Bewoners melden zich aan met 

inventarisatielijst
• 1 uur per woonadres
• Door groen tuinadvies wil je ideeën 

geven voor een groene tuin. 
• Idee: wadi



Geveltuintjes

Bewoners aan de slag: Steenbreek helpt en geeft advies



Het start meestal met een 
enthousiaste bewoner

Wij willen een geveltuin, hoe pakken we het aan?

1. Regelen gebruikersovereenkomst.

2. Uitvoering

• Beplantingsplan

• Tegels en zand verwijderen

• Opsluitrand

• Tuinaarde met compost en beplanten

3. Onderhoud



Wat gaan we doen in uw buurt?

Ga naar www.menti.com
Voer de code in : 78 83 14 7

http://www.menti.com/


Hoe nu verder?

• Volgende werksessie
• Donderdag 14 januari 2021 (voorstel)

• Bepalen op te pakken acties in de wijk 

• In de tussentijd
• Wie wil er meedenken in het concreet maken van de acties?

• Kunnen we actieve inwoners(groepen) betrekken (netwerk versterken, aansluiten op wat er 
is)

• Vragen en ideeën steenbreek@ede.nl
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januari ’21 
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