
Het Blote-voeten-tuinpad is op verschillende manieren te lopen: als 
speelroute voor kinderen en als inspiratieroute voor volwassenen.

Welkom bij het 
Blote-voeten-tuinpad

Een avontuur 
voor kinderen
Doe je schoenen en sokken uit en loop de 
route van het Blote-voeten-tuinpad! 
Je schoenen kun je in de kast zetten.
Op je blote voeten loop je over stapstenen, 
boomstammen, zandpaadjes en nog veel 
meer. Als het heeft geregend loop je 
lekker met je blote voeten in de modder. 
Aan het einde maak je je vieze voeten 
schoon bij de waterpomp. 

Ontdekkistenpad
Langs het Blote-voeten-tuinpad 
staan ontdekkisten. Hierin zitten 
leuke opdrachten en spelletjes die je 
onderweg kunt doen. Van 1 april
tot 1 oktober kan je hiervoor de 
sleutel halen bij de balie in het 
Duurzaamheidscentrum Assen. 

De toepassingen langs het Blote-voeten-tuinpad 
dragen bij aan de speerpunten van Steenbreek 
Assen: het verbeteren van de waterberging, 
het verminderen van droogte en hittestress en 
het vergroten van de biodiversiteit. 
Meer weten? Scan de QR-code of kijk op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Langs het Blote-voeten-tuinpad vind 
je allerlei toepassingen voor jouw 
tuin en huis. De groene voorbeelden 
die je onderweg tegenkomt, 
dragen bij aan de vergroting van 
je woonplezier. Ze zorgen voor een 
prettige en veilige woonomgeving 
voor jou én je gezin.

Inspiratie voor 
volwassen

Meer groen = meer woonplezier
• Meer groen zorgt voor rust, het vermindert het omgevingsgeluid 

rondom je huis of tuin. Ook verbetert het de luchtkwaliteit  
in je tuin.

• Als regenwater gelijk de grond in kan zakken, blijft het daar  
langer zitten. Je hebt minder last van wateroverlast en de  
bodem blijft langer nat in langdurige droge periodes. 

• Je planten en bomen gaan beter groeien! Bodemdieren krijgen 
meer ruimte en verbeteren zo de kwaliteit van de bodem. 

• Begroeiing tegen de muur zorgt voor de isolatie van je huis. 
Hiermee bespaar je energie. 

• Verschillende soorten dieren komen je tuin bezoeken. 
 Deze dieren dragen bij aan schoon water, onze voedselproductie  

en een stabiel klimaat.
• Geen zin in tuinonderhoud? Een aantal groene toepassingen  

maken je tuin juist onderhoudsvriendelijker, doordat ze 
bijvoorbeeld onkruid tegengaan. 

Laat je inspireren, ervaar de voordelen en krijg direct een 
stapsgewijze uitleg over hoe jij actie kan ondernemen. 
Wat heb je hiervoor nodig? Pak de routekaart uit het bakje 
of scan de QR-code om de online kaart te bekijken. 
Zo besparen we samen grondstoffen.

Iedereen doet wat, 
zo doe ook jij mee! 

STEENBREEK ASSE
N

Tuinspeurpad
Bij de balie in het 
Duurzaamheidscentrum 
Assen haal je de gratis 
puzzel-speurtocht van het 
Blote-voeten-tuinpad.

€ 1,- per gezin. 
€ 5,- borg 

voor 
de sleutel.


