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Natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven

Groene organisaties lanceren jaarkalender
Maak van je tuin een levende tuin, voor mens en dier. Met deze boodschap trekken tuinvereniging
Groei & Bloei, Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie, AVVN en
KNNV, vereniging voor veldbiologie, in 2020 het land in. Iedere partner levert vanuit zijn eigen
organisatie een bijdrage door het organiseren van groene activiteiten, die gebundeld zijn in een
gezamenlijke jaarkalender op www.operatiesteenbreek.nl/jaarkalender-2020/
Het doel van de organisaties is om van iedere tuin in Nederland een levende tuin te maken. Frank
Naber, voorzitter van Groei & Bloei: ‘Door het bundelen van onze krachten werken we aan een
groener Nederland. Deze jaarkalender is ook levend: we zijn gestart met een aantal activiteiten en in
de loop van het jaar zal de kalender uitgroeien tot een mooi overzicht van activiteiten in heel
Nederland.’
Biodiversiteit
In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Een belangrijk onderdeel
van een levende tuin is de biodiversiteit: een grote verscheidenheid aan soorten dieren en planten
die met elkaar zorgen voor een balans in de natuur. Door het gebruik van groen en natuurlijke
materialen ontstaat een prettige omgeving. Niet alleen voor de mens, maar ook voor vogels, vlinders
en andere dieren en insecten. Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek: ‘Steenbreek is vijf
jaar geleden ontstaan uit zorg over de afname van de biodiversiteit in de tuinen. We werken aan de
bewustwording bij inwoners en ondernemers, maar ook concreet door de realisatie van meer groen
in de tuinen. De samenwerking en acties met deze organisaties is daar een belangrijk onderdeel van.’
Activiteiten
Op de jaarkalender staan onder andere de Nationale Vogeltelling van 24 t/m 26 januari en
minicursussen ‘Tuinvogels herkennen’. Op 18 maart is de Nationale Boomfeestdag in de gemeente
Alphen aan den Rijn en de KinderKlimaatTop. Op 26 maart staat de Inspiratiedag van Stichting
Steenbreek op het programma, waar het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’ centraal staat.
Groei & Bloei organiseert op 28 maart de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ met Intratuin en van 13 t/m 21
juni staat de Groei & Bloei Nationale Tuinweek in de agenda, waarin de eetbare tuin centraal staat.
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.steenbreek.nl/jaarkalender-2020

De ondertekenaars van het manifest De Levende Tuin, de organisaties die dit concept ondersteunen,
worden uitgenodigd om mee te gaan doen. Voor meer informatie ga naar: www.delevendetuin.nl

