
Webinar Hoe kun je ‘De Week van de Groene Tuin’ inzetten  
in jouw gemeente?  
door Milieu Centraal  
Q&A 
 
Kun je ook meedoen aan de Week van de Groene Tuin als je gemeente niet bij Steenbreek 
zit? 
Ja, iedereen is welkom om mee te doen. Zeker geen vereiste om Steenbreek gemeente te 
zijn. 
 
Wij, gemeente Buren, zijn Steenbreek gemeente, en doen een actie met tegels ophalen en 
een samenwerking met lokale tuincentra. Alleen op 23 april helaas dus de week erna. 
Kunnen wij het toch combineren? Bijv. de week ervoor jullie content delen.  
Dat kan zeker! Jullie actie kan, ook al is het een week later, ook gewoon op de website erbij 
geplaatst worden. Het gaat tenslotte om zoveel mogelijk tuinen groener krijgen. 
Voor iedereen die aanwezig is. Als je een actie organiseert of wil organiseren in het kader 
van de Week van de Groene Tuin: stuur een e-mail naar groenetuin@milieucentraal.nl. 
 
Waar kan ik meer informatie vinden over NK-tegelwippen? Ik krijg op de website niet zo 
snel gevonden hoe de stand bijgehouden wordt. Doe je dit al gemeente? Of moeten 
inwoners dit doorgeven? Die concrete (handelings)actie kan ik niet vinden in de toolkit. Ik 
hoor het graag, dan kan ik de actie wellicht nog hier intern voorstellen. 
Alle informatie over het NK Tegelwippen kun je vinden op: https://nk-tegelwippen.nl/. 
Bewoners of gemeente (bijvoorbeeld met een tegelservice) melden het aantal tegels via de 
website.  
 
Vraag naar aanleiding van het onderzoek van Milieu Centraal (zie inhoud in ppt): hoe 
divers is de groep mensen waar dit onderzoek onder is gehouden? 
Voor het onderzoek is de uitvraag gedaan via een webpanel van Motivaction. Er zijn zowel 
kopers als huurders benaderd en uiteindelijk hebben 1021 tuineigenaren gereageerd. Met 
een representatieve verdeling over regio, leeftijd etc.  
Interesse in het hele onderzoeksrapport? Je kan het opvragen via 
groenetuin@milieucentraal.nl.  
 
Vraag naar aanleiding van voorbeelden Steenbreek: waar kan ik informatie vinden over de 
workshop 'tegel eruit, welke plant erin'? 
Stuur voor meer info over specifieke workshops waar Steenbreek bij betrokken is geweest 
een e-mail naar: info@steenbreek.nl.  
 
Kijk op de website van IVN (www.ivn.nl) voor meer mogelijkheden voor workshops.  
  
Op www.nlvergroent.nl staan de workshops van partners: Groene gids | Een groener 
Nederland begint in je eigen tuin.  
 
Tip van deelnemer: Workshop TonTuin van Waterleider Rotterdam is erg leuk: TonTuin – 
WaterLeider 
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