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Vathorst en Hooglanderveen zijn aantrekkelijke wijken.  Ontwikkelingsbedrijf 

Vathorst (OBV) en de gemeente willen dat graag zo houden. Om dat te 

 realiseren werken verschillende partijen aan het onderhoud en  beheer 

van de wijk. Samen met de bewoners van Vathorst en  Hooglanderveen wil 

 Beheer Vathorst ervoor zorgen dat het hier prettig wonen is.  Sinds1 januari 

2018 werken wij samen met een (nieuwe) aannemer: SIGHT  Landscaping.   

Met deze partij zorgt OBV voor het reguliere onderhoud van de wijk. 

 Daarnaast is het laten meedenken en meewerken van bewoners een 

 belangrijk speerpunt. Het doorgeven van meldingen helpt ons om  tijdig in 

te spelen op eventuele ongemakken. Zo houden we de openbare ruimte 

mooi, schoon en heel.

BEHEER VATHORST
Beheer Vathorst voert samen met de gemeente Amersfoort het onder-

houd uit van de wijken Vathorst en Hooglanderveen. De meeste meldingen  

worden opgepakt door Beheer Vathorst. Meldingen over bijvoorbeeld 

handhaving, straatnaamborden, verkeer, huishoudelijk afval en verlichting 

komen bij de verschillende afdelingen van de gemeente terecht, die het 

dan vervolgens in behandeling nemen.

ONDERHOUD EN BEHEER 
IN GOEDE HANDEN

Melding doen
Meldpunt woonomgeving zorgt ervoor dat 

de melding daar komt waar die hoort. Via 

de site van gemeente Amersfoort kunt u het  

online meldingsformulier downloaden. U kunt 

uw melding ook telefonisch doorgeven, via  

14 033 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Buitenbeter App
Met de Buitenbeter App meldt u een probleem 

snel en makkelijk bij de gemeente. Ziet u een 

probleem buiten op straat of in de buurt? De 

lantaarnpaal die nog steeds niet gerepareerd 

is? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens  

gedumpt of een fietspad met gaten? Meld 

dit dan! Uw feedback is zeer waardevol. De  

gemeente wil graag een schone, veilige en  

goede leefomgeving realiseren. De Buitenbeter 

App is gratis te downloaden via de App Store. 

Het is ook mogelijk om via een WhatsApp een 

melding te doen: 06- 57505302. Stuur een foto 

van de locatie en vermeld de straatnaam erbij.

Adres Beheer Vathorst
U kunt eventueel ook binnenlopen bij Beheer 

Vathorst aan de Veenslagen 33. De beheerder 

is geregeld in de wijk te vinden, maar mocht u 

haar willen spreken dan kunt u een afspraak 

maken. De beheerder, Mariska Versteeg, 

fietst door de wijk op een witte fiets met de  

blauwe krat voorop met daarop de tekst 'Beheer  

Vathorst'. Dat kan niet missen!

Wat kunt u van de gemeente 
verwachten?
Beheer Vathorst streeft naar een afhandel- 

termijn van maximaal twee weken. U ontvangt 

een bericht als de melding is afgehandeld of als 

de afhandeling langer duurt. 

WAAR KUNT U TERECHT MET 
UW MELDING? 
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WIE DOET WAT IN VATHORST?

Groenonderhoud
Het verwijderen van onkruid in de beplanting, 

het snoeien van de kenmerkende houtwallen van 

Vathorst en het maaien van de parken en groen-

stroken, zijn werkzaamheden die behoren tot  het 

reguliere groenonderhoud. Net zoals het onder-

houd van de bomen langs het Lint. Het onkruid 

wordt bestreden zonder gebruik te maken van 

chemische bestrijdingsmiddelen. In goten van  

wegen en gedeelten van voetpaden wordt gewerkt 

met stoom, heet water en met borstelmachines die 

het onkruid los borstelen. Het vrijgekomen onkruid 

wordt opgeveegd. Soms worden branders ingezet, 

ondanks dat deze methoden minder effectief zijn 

dan het gebruik van chemische middelen.

Aannemer SIGHT Landscaping streeft  A-kwaliteit 

na, zoals u gewend bent de laatste vijf jaar.  

Vanwege gemeentelijke doelstellingen rondom  

het reduceren van de CO2-uitstoot, wordt het  

gras wel minder strak gemaaid dan voorheen.  

Ook werkt de aannemer zoveel mogelijk met  

elektrisch materieel.

Bomen terugplanten
Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort 

tenminste 4.000 nieuwe bomen in de stad. Hierbij 

is vooral veel aandacht voor de juiste boom op de 

juiste plek en de ondergrond waarin de boom gezet 

wordt. Vooral in de binnenstad is een  achterstand 

ontstaan en was er in de afgelopen jaren geen geld 

voor het herplanten. Daarom hebben deze bomen 

prioriteit. Het duurt misschien even maar in de 

 komende jaren staat Vathorst en Hooglanderveen 

ook in de planning. Meer informatie is hier terug 

te vinden op de site (van de gemeente Amersfoort).

Speelplekken 
In de wijken Vathorst en Hooglanderveen zijn 

veel verschillende speelplekken te vinden. In de  

wijken zijn voor alle leeftijdsgroepen speel- 

toestellen geplaatst, waarbij de veiligheid boven-

aan staat. Daarom worden alle speellocaties in  

opdracht van de gemeente één keer per jaar 

 gecontroleerd door een onafhankelijke  instantie. 

Helaas worden speeltoestellen soms vernield.  

Het beleid van de gemeente Amersfoort is om per  

GROEN EN WATER
situatie te bepalen of het speeltoestel hersteld of  

vervangen wordt.

Watergangen
Het Waterschap voert het onderhoud uit van de  

meeste watergangen in Vathorst. Gedurende 

de broedperiode van eenden, vogels en meer- 

koeten wordt minder onderhoud gepleegd, om de  

natuur zo min mogelijk te storen. Waterschap  

Vallei & Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale 

waterstanden, zuiveren van afvalwater en schoon 

oppervlaktewater in Amersfoort en omgeving. 

Meer weten? www.vallei-veluwe.nl. Ronddrijvend 

vuil wordt door SIGHT Landscaping verwijderd.

http://www.amersfoort.nl/project/herplant-4000-bomen-in-de-stad.htm
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Onderhoud van wegen
Alles wat in de wijk aan straatwerk is aangelegd wordt  

onderhouden. Soms vallen er gaten in de wegen of in de 

stoepen en dan is het de taak van Beheer Vathorst om het 

zo snel mogelijk te laten herstellen. Als u een verzakking 

ziet in de bestrating die gevaar oplevert, meld het ons!

Openbare verlichting 
Voor het onderhoud van de openbare verlichting werkt de 

gemeente volgens een planning. Dat geldt dus ook voor 

Vathorst en Hooglanderveen. Storingen ten aanzien van 

de verlichting moet u direct aan de gemeente doorgeven.  

Als u hierover een melding doet, wilt u dan zo precies  

mogelijk aangeven om welke locatie het gaat en wilt u, 

indien mogelijk, het nummer van de lichtmast daarbij  

vermelden? De gemeente kan dan efficiënter met uw  

melding omgaan, waardoor het probleem sneller verholpen 

kan worden. Men streeft ernaar dit soort meldingen zo snel 

mogelijk te verhelpen. Soms duurt het langer omdat de 

oorzaak van de storing onduidelijk is. Daarvan wordt u op 

de hoogte gehouden. Voor de verlichting van brandgangen 

bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

WEGEN EN VERLICHTING

Verkeer en parkeren
Meldingen en klachten over overtredingen in het 

openbaar gebied worden doorgegeven aan de  

afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente 

Amersfoort. Bijvoorbeeld structureel  foutparkeren 

of ten onrechte iets plaatsen in de openbare ruimte 

kan gemeld worden. Daar waar sprake is van fout 

parkeergedrag en als de verkeersveiligheid in het 

geding komt, kan de politie optreden. Dat geldt 

ook voor parkeren op het trottoir als daarmee 

de doorgang voor rolstoelgebruikers en kinder- 

wagens wordt belemmerd. Ook mogen bewoners en  

bezoekers niet zodanig parkeren dat de rijbaan 

voor het overige verkeer of hulpdiensten  

gestremd wordt. Bij gevaarlijke situaties kunt 

u direct contact opnemen met het algemene  

nummer van de politie 0900-8844.

Verkeers- en straatnaamborden, palen
Het beheer van straatnaam- en verkeersborden is in 

handen van de gemeente. Paaltjes en rad keerders 

vallen daarentegen onder Beheer Vathorst. De  

borden, paaltjes en de radkeerders zijn behoorlijk 

onderhoudsgevoelig. Het komt regelmatig voor dat 

er tegenaan gereden wordt. Door bezuinigingen 

is het bijna onmogelijk om ze steeds te vervangen. 

Daarom wordt per situatie een afweging gemaakt of 

het noodzakelijk is de schade te herstellen. 
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Honden
Als het om hondenbeleid gaat, dan volgen  Vathorst 

en Hooglanderveen het beleid van de gemeente 

Amersfoort. Op de hondenwandelkaart wordt 

aangegeven waar de uitlaat plekken zijn en waar 

honden niet mogen komen. Over het  algemeen 

mogen honden niet komen op speelplekken, in 

de parken en in het  winkelcentrum. Om overlast 

te beperken zijn langs de hondenwandelroutes 

depots geplaatst. Daar kunnen  bewoners poep-

zakjes pakken en de poep in de bak deponeren. 

Wij doen een  dringend beroep op  bewoners 

om hondenpoep altijd op te ruimen! Het is 

een grote ergernis voor veel mensen en voor 

spelende  kinderen. Bovendien is hondenpoep 

 onhygiënisch en een bron van bacteriën. 

Riolering 
Als er problemen zijn met de riolering of  kolken 

in de openbare ruimte, kunt u dit melden bij  

gemeente Amersfoort. Als er problemen zijn 

met de riolering in uw woning of op privé-

terrein, dan moet u dit zelf oplossen. Verder 

 verwijzen wij u naar de website van de gemeente  

Amersfoort waarop u hierover meer informatie 

kunt vinden.

Zwerfafval
In de wijk zijn overal afvalbakken geplaatst, zodat  

bewoners het afval hierin kwijt kunnen. Langs 

de Veenweg zijn blikvangers geplaatst. In het  

winkelcentrum zijn de afvalbakken vaak vol 

en wordt het afval niet altijd in de bakken  

gegooid, waardoor het op de straat terechtkomt.  

U kunt dit voorkomen door uw afval mee naar 

huis te nemen en het weg te gooien. De bakken 

worden zo veel mogelijk geleegd en bepaalde  

locaties zoals het winkelcentrum en de par-

ken worden dagelijks in de gaten gehouden. 

Ook hierin heeft u als bewoner een rol. Samen 

 kunnen wij de wijk netjes houden!

Afval
ROVA haalt wekelijks het huishoudelijk afval bij u 

op. Vragen daarover horen dus ook bij ROVA. Als 

inwoner van Vathorst en Hooglanderveen kunt u 

herbruikbare spullen, grof huishoudelijk-, grof- 

en tuinafval, gratis brengen naar het afvalstation 

van ROVA, dat te vinden is aan de Nijverheids-

weg-Noord 35. Voor het laten ophalen van uw  

afval kunt u het servicenummer van ROVA bellen:  

033-4228500. Op de afgesproken dag komen  

medewerkers van ROVA het dan ophalen. In 

Amersfoort wordt gewerkt met de  afvalwijzer en 

de afvalkalender. De afvalwijzer laat zien wanneer 

er wat wordt ingezameld.

Tuinafval
Als u veel los tuinafval heeft, zoals blad en klein 

snoeiafval kunt u de tuinzak van ruim 1m³ aan-

vragen bij ROVA. De tuinzak is niet bedoeld voor 

grof tuinafval. De zak wordt gratis bij u afgeleverd 

en op een afgesproken tijdstip ook opgehaald. 

Het voordeel van de tuinzak is dat u op deze  

manier veel tuinafval zoals blad, gemaaid gras 

en klein snoeiafval tegelijk kunt aanbieden. Het 

 bestellen van de tuinzak en het ophalen ervan 

kost u niets! www.rova.nl.

Deze poster op A5 formaat  

is te bestellen bij OBV via 

telefoonnummer: 033 - 4511010

https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/hond-uitlaten.htm
http://www.rova.nl
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Glas containers
Leeghwater plein Jumbo en Lidl

Brink / Van Tuyllstraat

Brennickmeijerlaan /  

A. van Altenastraat / 

Daan Brouwerlaan /  Postloperlaan  

Heideweg / Sterrebos

Wouda, Winkelcentrum Vathorst.

  

Oud papier containers
Leeghwater / plein Jumbo en Lidl

Brink / Van Tuyllstraat

Wouda, Winkelcentrum Vathorst

Diverse locaties in De Laak.

 Plastic containers 
Leeghwater plein Jumbo en Lidl   

Wouda, Winkelcentrum Vathorst 

Brink / Van Tuyllstraat

Heideweg / Sterrebos.

 

Textiel containers 
De Brink / Van Tuylstraat

Leeghwater / plein Jumbo 

Wouda, Winkelcentrum Vathorst.

Inzameling kerstbomen
Elk jaar in januari zamelt de gemeente oude kerstbomen en vuurwerk- 

resten in. De ingezamelde kerstbomen worden verbrand. Op een nader te  

bepalen locatie kunnen de kerstbomen worden ingeleverd. Hierover wordt  

gecommuniceerd op de website en op de Facebookpagina van Vathorst en 

van de gemeente Amersfoort.

Inzameling
Voor de recycling van uw afval kunt u onderstaande  

containers benutten.

WAT DOEN WIJ, 
EN WAT KUNT U ZELF?
Het schoon, heel en veilig houden van Vathorst en Hooglanderveen 

kunnen wij niet alleen.  Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Samen 

met uw buren kunt u veel zelf doen om uw wijk schoon, gezellig 

en leefbaar te houden. Door u verantwoordelijk te voelen voor uw  

eigen buurt, door samen activiteiten te organiseren en door de  

straten netjes te houden. Maar ook door elkaar op een goede  

manier aan te spreken op ongewenst gedrag.

Aansluiten bij landelijke initiatieven
Het is ook leuk en nuttig om aan te sluiten bij landelijke initiatieven 

als u zelf de handen uit de mouwen wilt steken, zoals bij:

» NL doet: op www.nldoet.nl staat een overzicht van de klussen die 

 in Vathorst e.o. te doen zijn;

» Burendag: op www.burendag.nl kunt u terecht om inspiratie op te 

 doen voor een geslaagde burendag die elk jaar in het 3e weekend 

 van september wordt georganiseerd. 

» Nederland Schoon: op www.nederlandschoon.nl staat alels wat u 

 wilt weten over de landelijke opschoondag die elk jaar op de  

 laatste zaterdag van maart wordt georganiseerd. 
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Soms heeft u een idee om de buurt leuker en gezelliger te maken of om 

iets voor de buurt te organiseren. Het ligt niet altijd binnen de mogelijk-

heden van Beheer Vathorst om dit (financieel) mogelijk te maken. U kunt 

dan zelf een plan bedenken en dit voorleggen aan het eigen wijkbeheer-

team. Het budget verschilt per wijk en is onder meer afhankelijk van het 

aantal inwoners. 

Als u een leuk idee voor de wijk heeft, kunt u een mail sturen naar: 

Vathorst: info@vathorstbuurtbudget.nl

Hooglanderveen: buurtbudget@bvhooglanderveen.nl

Buurtbestuurt is een werkwijze van Indebuurt033. Het buurtbestuur is 

een groep inwoners die objectief meekijken met wat er  nodig is in de 

wijk en het dorp. Dat doet de groep door zoveel mogelijk  mensen te 

 betrekken, mee te laten praten, doen en denken. Daarnaast  willen ze 

 initiatieven aanjagen die passen bij de wensen vanuit de wijk.  Initiatieven 

kunnen ook subsidie aanvragen bij Indebuurt033. Het buurtbestuur 

denkt met je mee! 

Het buurtbestuur is te vinden op facebook: buurtbestuur VHHV en is te  

benaderen via buurtbestuurvhhv@gmail.com.

BUURTBUDGET1 GEVELTUINEN2
In De Laak is weinig groen. Dat hoort bij het 

 stedelijke karakter van dit deelplan, omdat er 

is gekozen voor water als openbare ruimte. U 

kunt zelf eventueel groen toevoegen in de vorm 

van een geveltuintje. Een geveltuin is een strook 

 planten tegen de muur van een huis. Geveltuintjes 

zijn vooral geschikt in straten zonder voortuinen. 

Een paar stokrozen of zonnebloemen maken de 

straat al gezelliger en geven de gevel een groene 

uitstraling. Verder zorgen de planten tegen de muur 

voor warmte-isolatie in de winter en verkoeling in 

de zomer. 

SPELREGELS

» Een geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn  

 en niet langer dan de gevel van uw huis.

» Zorg dat er op de stoep een loopruimte  

 overblijft van minimaal 1.50 meter.

» Plant geen grote prikkende struiken of bomen 

 en snoei overhangende takken op tijd.  

 Dit voorkomt overlast.

» Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan 

 het openhouden van de ventilatieroosters van  

 uw huis! 

Aanleggen geveltuin
Neem contact op met Beheer Vathorst. Wij  komen 

langs om te kijken wat er mogelijk is. Daarna kunt 

u aan de slag. Haal een rij tegels weg  tegen de 

muur van uw huis. Bewaar de tegels, deze zijn 

eigendom van de  gemeente. Graaf het zand  

30 cm uit en vervang het tuingrond. Vul de 

 geveltuin met planten, bijvoorbeeld stokroos, 

zonnebloem of klimplanten  zoals passiebloem of 

blauwe  regen. Let bij de keuze van  planten op de 

zonstand.  Sommige planten groeien  beter in de 

zon, anderen beter in de  schaduw. Geef de  planten 

regelmatig water. Langs een gevel blijft het vrij 

droog, ook als het regent. 

SIGHT LAndscaping heeft een postertje  ontwikkeld 

met als  onderwerp geveltuinen.  

LANDSCAPING

GEVELTUINEN DE LAAK VATHORST

Passiebloem
Passifl ora caerulea 

 Trompetbloem
 Campsis radicans

 Sierkiwi
 Actinidia kolomikta

Clematis
Clematis Nelly Moser

 Kamperfoelie
 Lonicera 
‘Dropmore Scarlet’

KLIMPLANT, ZON 

1. WAAROM EEN GEVELTUIN?

NATUUR VOOR DE DEUR

PRAATJE MET DE BUREN

KLEURRIJK EN AANGENAAM STRAATBEELD

 VERBETERING VAN DE WATERHUISHOUDING

OMDAT HET  LEUK IS! 

2. HOE DOE JE DAT? 5. HULP NODIG?

3. SUCCESPLANTEN

4. ONDERHOUD

  STENIGE BUURT GROENER MAKEN

 Winterjasmijn
Jasminum  nudifl orum

 Vlinderstruik
 Buddleja 
‘Dreaming Lavender’

 Ganzerik
 Potentilla fruticosa
 ‘Abbotswood’

 Reuzenlavendel
 Perovskia ‘Little Spire’

 Grote maagdenpalm
 Vinca major

 Hortensia
 Hydrangea macrophylla

HEESTER, ZON

Skimmia
Skimmia ‘Kew White’

 Stokroos
 Alcea rosea

 Salie 
 Salvia nemorosa 
 ‘Caradonna’

 Ruwe smele
 Deschampsia 
‘Goldschleier’

 Nieskruid
 Helleborus ‘Sopron’

 Aster
 Aster divaricatus

VASTE PLANTEN / SIERGRAS, ZON

 Zegge
 Carex morrowii 
‘Ice Dance’

WATER

SNOEIEN

BEMESTEN

Geef de planten regelmatig water. Ook als het 
geregend heeft kan het bij de gevel droog zijn.

Voor een rijk bodemleven is het aan te
bevelen om in het voorjaar compost toe te 
voegen en vervolgens een paar keer
organische mestkorrels te strooien.

LAAT DE GEVELTUIN VERDER ZIJN GANG GAAN

Snoei heesters en klimplanten. Zeker als ze 
voetgangers hinderen of bij kozijnen en 
dakgoten komen.

Verwijder de klinkers langs de gevel.
De geveltuin mag maximaal 45 cm breed 
worden. Het voetpad/trottoir moet 
tenminste 1.50 meter breed blijven zodat 
rolstoelen en kinderwagens er langs
kunnen.

De vrijgekomen klinkers kunnen als
opsluitrand gebruikt worden, anders een
betonband plaatsen.
De vrijgekomen klinkers kunnen eventueel
opgeslagen worden bij de keet van SIGHT 
in de wijk.

KLIMPLANT, SCHADUW

HEESTER, SCHADUW

VASTE PLANTEN / SIERGRAS, SCHADUW

VERSTERKING VAN DE BIODIVERSITEIT

STAP 1.    VERHARDIG VERWIJDEREN

Schep het zand weg tot ca. 40 cm diep. 
Vul het gat met potgrond. 

STAP 2.    POTGROND AANBRENGEN

Geef de planten eerst water zodat ze 
goed vochtig zijn. Na het planten grond 
goed aandrukken en water geven.

STAP 3.    BEPLANTING AANBRENGEN

LEIDEN, STEUNEN, OPBINDEN
Zorg ervoor dat de rest van de stoep goed en 
veilig bereikbaar blijft door overhangende
beplanting te leiden, te steunen en op te binden.

Zorg dat verlichting en straatnaamborden 
zichtbaar blijven.

Heb je hulp nodig bij het maken van de geveltuin?
Neem contact op met Mariska van SIGHT LANDSCAPING.
E-mail: mariska.wolters@sightlandscaping.nl

Succes!

Formaat: A1                                         17 september 2018       IH

https://www.vathorst.nl/wp-content/uploads/2018/10/Poster-geveltuintje-maken-in-De-Laak-Vathorst.pdf
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Als u een groenstrook in  zelf beheer 

neemt, kunt u het, in overleg 

met buurtgenoten, naar eigen 

smaak inrichten en  onderhouden. 

 Nadat u met Beheer Vathorst 

heeft overlegd over de mogelijk-

heden en  aangeeft het onder-

houd over te willen  nemen, sturen 

we u een brief ter  bevestiging. In 

die brief staan kort de afspraken  

en verwachtingen. 

Onderhoud en afspraken
Wij gaan er vanuit, dat het aan 

u toegewezen gebied met de 

 beste tenties wordt  onderhouden. 

Waar nodig snoeit en  verwijdert u 

 onkruid en zonodig geeft u  extra 

water. Het (zwerf) afval wordt 

door u verwijderd. En  indien 

 nodig  vervangt u dode  planten, 

 struiken,  boomvormers en/of 

 bomen. De  gemeente stelt hier 

geen  financiële vergoeding tegen-

over. De  gemeen  te hanteert een 

aantal richtlijnen voor het onder-

houden van groen. Omdat u het 

onderhoud overneemt, vragen we 

u deze richtlijnen in acht te nemen. 

Af en toe zullen medewerkers van 

de  gemeente komen kijken hoe het 

met het onderhoud gaat. U kunt 

altijd met hen overleggen als u 

 vragen heeft. 

Beëindiging 
Als u om wat voor reden dan ook 

niet meer voor het onderhoud van 

het gebied kan zorgen, dan kunt 

u het beheer teruggeven aan de 

gemeente. Bij beëindiging kunt 

u geen aanspraak maken op de 

door u aangebrachte  beplanting. 

U verzorgt het stuk groen, maar 

het blijft openbaar gebied. De 

gemeente blijft eigenaar van 

de grond. Dat houdt in dat zij 

en de  nutsbedrijven, indien van 

 toe passing, altijd toegang hebben 

tot kabels en  leidingen die onder 

de grond liggen. 

OPENBAAR GROEN IN ZELFBEHEER3 LEKKER IN JE TUIN4
‘Lekker in je tuin’ 
Het klimaat verandert, dat merken we allemaal. Zo komen er steeds 

meer flinke regenbuien. Het regenwater in de tuinen kan vaak niet 

weg en stroomt via goten en putten naar de riolen. Die kunnen 

 zoveel water niet aan en stromen over, waardoor stoepen en straten 

blank komen te staan. Auto’s  lopen waterschade op en soms loopt 

het regenwater dan zelfs de huizen binnen. Ook kan het juist lang 

droog blijven en planten en bomen houden het regenwater langer 

vast. Een groene tuin is ook goed voor meer  natuur in de stad, voor 

vogels, insecten en vlinders.

Een groene stad is gezonder. Grond zonder tegels neemt schoon 

 regenwater makkelijk op, dieren vinden voedsel en beschutting, 

groen geeft verkoeling in de zomer en vangt fijnstof op.

‘Lekker in je Tuin’ is een onderdeel van Operatie Steenbreek 

 Amersfoort. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne,  bedoeld 

om tuinen  groener te maken.

www.lekkerinjetuin.nl

http://www.lekkerinjetuin.nl


-18-

Colofon
Tekst: Beheer Vathorst Ι Ontwerp: Belinda Seegers

Uitgave: april 2019


