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Aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen
doen dit jaar 115 gemeenten mee, ruim 30 meer
dan vorig jaar. De campagne stimuleert burgers
hun versteende tuinen en
buurten te vergroenen.
Er zijn nog vele hectares
te gaan.
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Ook in Zeist worden tegels gewipt. De gemeente haalde 580 m2
verharding weg, bewoners plantten groen in de vrijgekomen ruimte

Op 8 april stond de teller op
89.809 gewipte tegels.
Het NK Tegelwippen maakt
deel uit van de campagne
‘Een groener Nederland
begint in je eigen tuin!’, een
initiatief van overheden,
koepelorganisaties, ngo’s en
brancheorganisaties gericht
op huiseigenaren met onder
houdsvrije, betegelde tuinen.
Doel is bewoners bewust te
maken van de noodzaak om
hun tuinen te vergroenen als
bijdrage aan de leefbaarheid
van hun stad. Tegels vervan
gen door gras, b
 loemperken,
bomen en geveltuinen
vergroot de biodiversiteit en
helpt tegen weersextremen

als hitte, droogte en water
overlast.
Operatie Steenbreek is
onderdeel van de campagne
en sinds twee jaar ook het
NK Tegelwippen. Tijdens de
eerste edities van deze wed
strijd zijn ruim 1,6 miljoen
tegels verwijderd in voor- en
achtertuinen, in stoepen,
schoolpleinen en openbare
pleinen, aldus de organisatie.
Dat zijn veel tegels, maar
omgerekend is het, binnen
de context van de versteen
de steden, een bescheiden
oppervlakte: ruim 14 hectare
groen.
Nederlandse particuliere
tuinen bestrijken samen ruim

6.600 hectare grond, waarvan
60 procent is betegeld, aldus
het Kennisportaal Klimaat
adaptatie. En volgens een in
februari gepubliceerd onder
zoek van Natuur & Milieu
voldoet in de 32 grootste
gemeenten 53 procent van de
buurten niet aan het crite
rium van 75 m2 groen per
woning, de overheidsnorm
die in 2004 is vastgesteld in
de Nota Ruimte. In Haarlem,
Westland, Amsterdam, Delft
en Tilburg zijn de meest ver
steende buurten te vinden,
aldus de natuur- en milieu
organisatie. Deze 5 gemeen
ten doen alle mee aan de
tegelwipwedstrijd.•

