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EENVOUDIG VERGROENEN MET
SEDUMTEGELS
Met kant-en-klare ‘Sedumtegels’ wordt het erg eenvoudig om de straat, buurt of wijk te vergroenen: een stoeptegel
eruit en vervangen door een bakje met dezelfde afmetingen waarin verschillende Sedumplanten staan. Geen substraat,
niet wroeten in aarde, eenvoudig tegel eruit en de Sedumtegel erin. Het geeft niet alleen een veel mooier en groener
aanzicht, op deze wijze wordt op bescheiden wijze meegewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit.

WAT IS DE SEDUMTEGEL?

• De biodiversiteit in de omgeving wordt verhoogd.

De Sedumtegel is een bakje van 30 bij 30 centimeter,

• Bovendien zorgt de tegel voor opvang van hemelwater

het formaat van een standaard stoeptegel, met acht
verschillende soorten Sedum die zijn geselecteerd op
bloeitijd en winterhardheid. Het bakje is 4 centimeter hoog
en past precies in de ruimte van een stoeptegel: tegel eruit,
bakje erin.

(klimaatadaptatie).
• Er groeit het eerste jaar van onder uit de bodem geen
onkruid doorheen.
• De Sedumtegel kan op verschillende plekken worden
geplaatst zoals stoepen, randen, plantsoenen, wadi’s,
borders.

WAT IS HET VOORDEEL VAN DE
SEDUMTEGEL?

WAAR KOMT DE SEDUMTEGEL VANDAAN?

• De tegel is kant-en-klaar om in de grond gezet te

De Sedumtegel is ontwikkeld door Marjo en Robert

worden; er hoeft geen substraat gebruikt te worden.
• Het Sedumbakje is gemaakt van kokos en volledig
afbreekbaar.
• Acht verschillende soorten Sedum bloeien om beurten in
de zomermaanden en zijn wintergroen.

Martens van kwekerij Sedumplus in Meterik waar
duurzame en biologische Sedumproducten worden
geteeld. Sedumplus is partner van NL Greenlabel
waarmee samen wordt gewerkt aan een duurzame
leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarnaast wordt

• Het product is biologisch geteeld.

samengewerkt met gemeenten, scholen, bedrijven en

• Insecten hebben het hele jaar door voedselaanbod.

instellingen en worden mensen met een afstand tot de

• Sedum is een vetplant en heeft weinig water en

arbeidsmarkt een kans gegeven zichzelf te ontwikkelen.

onderhoud nodig.

WWW.STEENBREEK.NL
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WAT KUNNEN GEMEENTEN ERMEE?

WAT KOST EEN DOE-HET-ZELFPAKKET?

Voor gemeenten kan de Sedumtegel worden gebruikt

Voor gemeenten kost een doe-het-zelfpakket € 5,95 per

bij publieksacties zoals ‘Tegel eruit, plant erin’ en de

stuk tot 100 exemplaren. Tot 250 exemplaren is de prijs

aanleg van buurt- of geveltuintjes. Het biedt de gemeente

€ 5,87. Tot 500 Sedumtegels € 5,75. Gemeenten die meer

de mogelijkheid om haar inwoners op een eenvoudige

dan 500 stuks willen afnemen, kunnen contact opnemen

en bescheiden manier mee te laten helpen aan het

met Sedumplus. De genoemde prijzen zijn exclusief btw,

verhogen van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Twee

pallets en geldende transportkosten op dat moment. De

onderwerpen die veel aandacht krijgen in de gemeentelijke

levertijd bedraagt circa 2 weken.

politieke besluitvorming.

Gemeenten die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek
krijgen een korting van respectievelijk € 1,- excl. btw per

Straten, buurten en wijken krijgen met deze wijze van

stuk bij het Sedumtegel-doe-het-zelfpakket.

vergroening een mooier aanzicht; bovendien dragen
publieksacties bij aan de sociale cohesie en is een groene
omgeving gezonder.

WAT KOST DE KANT-EN-KLARE
SEDUMTEGEL?
Voor gemeenten kost een kant-en-klare Sedumtegel

Het beschikbaar stellen van Sedumtegels of een doe-het-

€ 6,75 per stuk tot 100 exemplaren. Tot 250 exemplaren

zelfpakket bij een actie kan voor particulieren de aanzet

is de prijs € 6,67. Tot 500 Sedumtegels € 6,50. Bij meer

zijn om ook in hun tuin, terras, vijver, balkon of bloembak

dan 500 stuks kan contact worden opgenomen met

een dergelijke tegel te plaatsen.

Sedumplus. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, pallets
en geldende transportkosten op dat moment. De levertijd

WAT IS EEN DOE-HET-ZELFPAKKET?

van de kant-en-klare Sedumtegel is circa 1 maand.

Met een doe-het-zelfpakket kunnen inwoners in hun buurt,

Gemeenten die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek

woonwijk of gemeente de Sedumbakjes zelf beplanten.

krijgen een korting van respectievelijk

Een leuke activiteit om met kinderen te doen of met de

€ 1,- excl. btw per Sedumtegel.

buurtbewoners. De deelnemers krijgen dan allemaal losse
materialen: de lege Sedumtegelbakjes, zakken potgrond

CONTACT

en losse planten. Op het doe-het-zelfpakket ontvangt

Voor vragen of informatie over de Sedumtegel kan contact

men een korting van 50 cent op de normale prijs per

worden opgenomen met Marjo Martens van Sedumplus:

Sedumtegel.

info@sedumplus.nl of 06-14 12 22 53. Informatie staat ook op
de website van Sedumplus onder Sedumtegels Gemeenten.
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