
Steenbreek 

Fotoservice 
2019

Stichting Steenbreek heeft een uitgebreide 

fotoservice om vergroening in jouw gemeente 

met pakkende beelden kracht bij te zetten.

3 Jaarlijks een gratis fotopakket 

3 Gemakkelijk: neem een extra fotopakket

3 Ruim foto-aanbod in de Steenbreek-Beeldbank

3 Bespaar tijd schakel onze zoekservice in

3 Zet een activiteitenreportage in voor je acties

3   Laat de groene ruimte in beeld brengen met                             

een professionele gemeentereportage 

Bekijk in deze folder de fotopakketten van 2019 

     en hoe je verder aan toepasselijke foto’s komt voor jouw gemeente ...



Steenbreek fotopakket - 2019 (bevat 30 foto’s, gratis fotopakket voor alle deelnemers)

afkoppeling bloemen bomen burgerparticipatie

composteren concept dakgroen dier

doorlatende bestrating droogte geveltuin groene wijk

hergebruik stenen insecten insectenhotel park

plantenbak regenton schaduw schutting

spelen tuinaanleg tuinonderhoud tuinplezier

vergroenen voortuin groen en stenig voortuin groen

voortuin stenig waterberging wateroverlast

voorbeeld Steenbreken van een schoolplein



Steenbreek fotopakket 2 - 2019 (bevat 30 foto’s, prijs fotopakket 2: € 195,-)

afkoppeling bloemen bomen burgerparticipatie

composteren concept dakgroen dier

doorlatende bestrating droogte geveltuin groene wijk

hergebruik stenen insecten insectenhotel park

plantenbak regenton schaduw schutting

spelen tuinaanleg tuinonderhoud tuinplezier

vergroenen voortuin groen voortuin stenig

voortuin stenig waterberging wateroverlast
olplein



3  Fotopakketten
Aan het begin van ieder jaar stelt Stichting Steenbreek 

een gratis fotopakket met 30 foto’s ter beschikking aan 

haar leden. Het pakket is breed samengesteld aan de 

hand van 30 actuele Steenbreek-onderwerpen. Hier-

mee bouw je in de loop van tijd een eigen collectie op.  

De onderwerpen zijn gemakkelijk terug te vinden door 

de bestandsnamen van de foto’s. De foto’s kunnen door 

de gemeente onbeperkt gebruikt worden.

Je kunt je collectie nog sneller uitbreiden door ook      

fotopakket 2 aan te schaffen. Dit pakket is eveneens 

breed gesorteerd aan de hand van de 30 onderwerpen. 

De speciale prijs van fotopakket 2 is €195,-.

Heb je meer foto’s nodig over een bepaald onderwerp? 

Bestel dan een verdiepingspakket met 5 foto’s naar 

keuze over één onderwerp. Prijs: € 90,-

3  Beeldbank
Mocht je meer foto’s nodig hebben over een bepaald 

onderwerp, dan kun je die vinden in onze Beeldbank. 

Steenbreek-fotografie is ondergebracht in de ‘Beeld-

bank van de Leefomgeving’ van partnerorganisatie 

Stichting Open Boek. Met behulp van zoekwoorden   

creëer je zelf fotoselecties. Bestel de geschikte foto’s 

door de codenaam door te geven en je ontvangt de 

foto’s snel in hoge resolutie. De speciale prijs voor 

Steenbreekdeelnemers is €25,- per foto. Foto’s in extra 

hoge resolutie voor vergrotingen zijn op aanvraag 

verkrijgbaar voor €30,-

Heb je geen tijd of zin om zelf te zoeken? Geen probleem, 

schakel onze gratis zoekservice in en wij stellen een 

geschikte selectie foto’s samen waar je uit kunt kiezen. 

3  Reportages
Je kunt onze Steenbreek-fotograaf Sjon Heijenga laten 

komen voor het maken van een activiteitenreportage 

van jouw acties.

Zet onze ervaren Steenbreek-fotograaf in om een 

inventariserende gemeentereportage te maken van de 

groene ruimte in jouw gemeente.

3  Grafische verwerking
Vraag naar onze mogelijkheden voor het volledig 

samenstellen van flyers, folders, boekjes en boeken.

3  Prijzen (excl. BTW) 

Fotopakket 2019 (30 foto’s) gratis 

Fotopakket 2 - 2019 (30 foto’s) € 195,-

Verdiepingspakket (5 foto’s) € 90,-

Foto’s uit Beeldbank, per foto € 25,-

Activiteitenreportage, all-in* € 400,-

Gemeentereportage, all-in* € 800,-
* inclusief reis-, administratie en verwerkingskosten.

3  Bestellen en informatie
Beeldbank: www.sjon.nl

Mail of bel Willy Heijenga:

mail: willy@stichtingopenboek.nl

bel: 06 - 10 42 42 47

Steenbreek fotoservice 2019 voor deelnemers

voorbeeld van een  verdiepingspakket ‘insecten’


