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De landelijke stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan waarmee 

zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers inspireert en enthousiasmeert om hun eigen 

tuin te vergroenen.  

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de bewoners en ondernemers te 
enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van 
verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de 
positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het 
verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied. 
 
Op onderstaande pagina’s treft u aan: 

1. Activiteiten voor gemeenten 

a. Wat krijgt u voor het lidmaatschap                  pag. 2 

b. Wat valt buiten het lidmaatschap                                                                    pag. 3 

c. Tips van diverse acties die ingezet kunnen worden                                   pag. 3 

 

2. Landelijk platform                                                                                                        pag. 4 

 

3. Gedeponeerde merken       pag. 5 

 

4. Jaarlijkse bijdrage                                                                                                                 pag. 5 

 

5. Bijlage 1 Werkgroep en aangesloten gemeenten                 pag. 6 en 7 
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1. Activiteiten voor gemeenten 

De aangeboden activiteiten die in het voorlopige menu staan, waar gemeenten gebruik van 

kunnen maken, zijn (inclusief het lidmaatschap): 

 Vijf uur begeleiding per jaar. 
 

 Workshops voor bewoners over de vergroening van de tuin deze worden dan i.s.m. met 
lokale afdeling van IVN / KNVV of Groei&Bloei uitgevoerd. 
 

 Opstarten van lokaal netwerk onder leiding van bijvoorbeeld de afdelingen Groei&Bloei, IVN, 
KNNV waar concrete acties aan zijn gekoppeld met als doel om de inwoner in actie te krijgen 
zijn tuin te vergroenen. 
 

 Jaarlijkse prijsvraag over welke gemeente de doelstellingen van Operatie Steenbreek het 
meest geconcretiseerd heeft. Prijsuitreiking vond in 2018 plaats op 2o september tijdens de 
Nationale Groendag in Den Haag. Laarbeek won dit jaar de trofee. In 2017 won Leeuwarden 
won deze trofee.  
Den Haag heeft deze wisseltrofee in 2016 ontvangen. 
 

 Beeldbank (aangesloten gemeenten krijgen voor 150 euro aan foto’s). 
 

 Online toolkit Operatie Steenbreek . 
 

 Toegang tot het intranet. Op deze site, enkel bestemd voor aangesloten gemeenten, vindt u 
relevante informatie over allerlei activiteiten die in de diverse gemeenten hebben 
plaatsgevonden en waar uw gemeente inspiratie vandaan kan halen. Het gaat hier om: 
netwerkpartners, activiteiten, folders, applicaties etc).  
 

 Communicatie; 
 Algemene Folder; 
 Folder ‘Samen van verstening van vergroening’; 
 Folder op maat (gemeenten kunnen deze zelf aanpassen, kosten van aanpassing en druk 

zijn voor de gemeente); 
 Filmpje Operatie Steenbreek in beeld; 
 Logo met de naam van de gemeente erop in allerlei bestanden; 
 Digitale banner voor de eigen website; 
 1 Roll up banner ontvangen de gemeente. Indien interesse in meer exemplaren, kunnen 

deze via het secretariaat worden besteld;  
 Bouwstenen voor het persbericht; 
 Contactgegevens van IVN en KNNV en Groei&Bloei in de gemeente voor het opstarten 

van een lokaal netwerk; 

https://www.operatiesteenbreek.nl/welke-gemeente-wint-dit-jaar-de-steenbreektrofee/
http://www.operatiesteenbreek.nl/blog/leeuwarden-wint-de-operatie-steenbreektrofee/
http://www.operatiesteenbreek.nl/blog/leeuwarden-wint-de-operatie-steenbreektrofee/
http://skybird.nu/2BKs31
http://sjon.nl/
https://www.ivn.nl/operatie-steenbreek
http://www.operatiesteenbreek.nl/wp-content/uploads/2018/01/folder-steenbreek-nwv-2.pdf
http://www.operatiesteenbreek.nl/wp-content/uploads/2018/01/opmaak-folder-def-versie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJWPI945Vbw
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 Interne Nieuwsbrief waarin allerlei activiteiten in staan beschreven die in de verschillende 
gemeenten worden uitgevoerd; 

 Abonnement op nieuwsbrief Operatie Steenbreek en Vitale Groene Stad; 
 Abonnement op magazine Vitale Groene Stad; 
 Lijst van contactpersonen van andere gemeenten. 

 
 
Activiteiten waar gemeenten gebruik van kunnen maken. De kosten hiervan vallen buiten het 
lidmaatschap: 
 
 IVN-ondersteuning bij Operatie Steenbreek; 

 
 Tuinvogelconsulenten en Stadsvogeladviseurs; 

 
 Cursus Tuinambassadeurs via KNNV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Marijke van Woerkom van den KNNV, marijke.van.woerkom@knnv.nl ; 
 

 Cursus tuinreservaten via IVN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda 
IJkmer van IVN, l.ijmker@ivn.nl ; 
 

 BIMBY onderzoek naar de bijdrage van tuinen aan biodiversiteit en een duurzame 
leefomgeving,  aanvullende info. Contactpersoon is Carijn Beumer . Carijn Beumer van de 
Maastricht University, carijn.beumer@maastrichtuniversity.nl   
 

 Gebruik maken van luchtfoto’s en gegevens van het Kadaster voor een eventuele nulmeting. 
De Kadasterkantoren in Nederland treft u hier aan http://www.kadaster.nl/kadasterkantoren  
 

 Stichting Operatie Steenbreek werkt samen met diverse consulenten. Zij dragen middels deze 
samenwerking een bijdrage aan de versterking en opschaling van Operatie Steenbreek. 
Daarnaast hebben zij  ruime ervaring en kennis om de opstart van Operatie Steenbreek 
binnen uw gemeente te faciliteren. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u met hen 
contact opnemen via het secretariaat van Operatie Steenbreek. De afspraken die u maakt met 
de consulenten, vallen dus buiten de afspraken die met de stichting Operatie Steenbreek zijn 
gemaakt.  
 
 

Tips van algemene activiteiten die u kunt inzetten om uw doelstelling te behalen, zijn: 

 Huisje boompje beter  
 

 Gebruikmaken van het Waterlabel (bewustwording over water onder de aandacht brengen, 
zeer laagdrempelig en informatief) 
 

 Jaarrond Tuintelling, deze actie vraagt op een laagdrempelige manier bewoners actief aan te 
geven wat er zoal in de tuin aan vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën voorkomt. 
Hoe meer biodiversiteit er in de tuin is, hoe beter de score is en dit draagt weer bij aan de 
totale biodiversiteit van een straat, wijk, dorp of stad. 

http://mailchi.mp/714c30451cf2/nieuwsbrief-mei-wie-wint-dit-jaar-de-steenbreektrofee?e=15fa17f2cc
http://www.operatiesteenbreek.nl/wp-content/uploads/2018/02/Voorbeelden-ondersteuning-St-IVN-Operatie-Steenbreek.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuinadvies
mailto:marijke.van.woerkom@knnv.nl
mailto:l.ijmker@ivn.nl
http://carijnbeumer.wixsite.com/bimby/about_us
mailto:carijn.beumer@maastrichtuniversity.nl
http://www.kadaster.nl/kadasterkantoren
mailto:info@operatiesteenbreek.nl
http://www.huisjeboompjebeter.nl/
http://skybird.nu/tR84U6
https://tuintelling.nl/
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 2. Landelijk platform 

Gemeente maakt gebruik van het landelijke platform van Operatie Steenbreek waar ruim zeventig 

gemeenten bij zijn aangesloten, zie bijlage 1, dat als doel heeft de kennisuitwisseling op landelijk 

niveau te stimuleren. Ervaring leert namelijk dat Operatie Steenbreek een paraplufunctie vervult. 

In gemeenteland bestaan er veelal al diverse initiatieven om bewoners te stimuleren hun tuin te 

vergroenen, maar vaak opereren deze los van elkaar. Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek 

ontstaat er meer samenhang. 

 

 Communicatie 
 Deelnemende gemeenten profileren zich op landelijke schaal doordat zij automatisch 

meedingen naar de jaarlijkse Steenbreek award en worden opgenomen in het netwerk 
van de Vitale Groene Stad van de stichting Entente Florale Nederland met wie Operatie 
Steenbreek een partnerschap heeft. In de uitgave van het magazine Vitale Groene Stad 

wordt dan ook in elke editie aandacht gevraagd voor Operatie Steenbreek.  
 Vraagbaak: mochten er specifieke vragen zijn, dan worden deze voorgelegd aan de 

andere gemeenten. Dit levert relevante informatie op is de ervaring. 
 
 Onderzoeksdeel:  
 Deelnemende gemeenten hebben exclusief entree tot kennis. Kennis omtrent zaken als 

aanpak groene burgerinitiatieven, innovatieve ontwikkelingen met bomen en planten op 
het gebeid van klimaatbeheersing, natuurlijke waterbuffering,  bevordering van 
biodiversiteit etc. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten, kennisinstellingen, 
waterschappen, bedrijfsleven, etc.  

 Mocht er interesse zijn in de activiteiten rondom Operatie Steenbreek dan kan er in uw 
gemeente een toelichting worden gegeven over bijvoorbeeld de tuinambassadeurs 
alsook over de maatschappelijke en economische waarde van groen door Alterra of 
Maastricht University, Van Hall Larenstein of Rijksuniversiteit Groningen. Door deze kennis 
aan te bieden wordt aandacht gevraagd van de natuurlijke eigenschappen van groen en 
hoe deze optimaal ingezet kunnen worden in de komende jaren om de biodiversiteit te 
vergroten en ter preventie om waterproblematiek mede op te lossen. 
 

 Bijeenkomsten:  
Doel is dus om kennis en ervaring te delen om daarmee te voorkomen dat gemeenten het 
wiel opnieuw gaan uitvinden. Daarom vinden er op jaarbasis twee bijeenkomsten plaats voor 
de deelnemende gemeenten om kennis en ervaringen te delen. Dit jaar vonden er twee 
bijeenkomsten plaat: 
 Op 13 juni in Green Capital Nijmegen.  
 En recent vond op 2 november bij Corporatie Nijestee in de gemeente Groningen een 

bijeenkomst plaats.  

https://www.operatiesteenbreek.nl/kennisdag-13-juni/
https://www.operatiesteenbreek.nl/2-november/
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4. Bijdrage 

De bijdrage die wordt gevraagd voor dit landelijk platform bedraagt 2.500 euro per jaar 

(gemeenten met minder dan 100.000 inwoners) en 5.000 euro per jaar (gemeenten met meer dan 

100.000 inwoners) waarbij de gemeente zich voor minimaal twee jaar verbindt aan de campagne 

van Operatie Steenbreek. Het is dus de bedoeling dat de gemeente zich aansluit en wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering in uw gemeente, kunt u zelf beslissen. Verschillende 

gemeenten die al aangesloten zijn, laten derden de acties uitvoeren. 

Aangesloten gemeenten, waterschappen en  provincie. 
 

 
 
 


