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groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap

ieder kind een boom

SAMEN VOOR
MEER GROEN
IN DE BUURT

DING MEE NAAR DE STEENBREEKTROFEE
In heel Nederland bestaan allerlei mooie initiatieven waarin verschillende partijen

• Het stimuleren van de biodiversiteit;

(inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) samen het

• Het ontstenen van de private en publieke ruimten;

verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving.

• Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogte-

Stichting Steenbreek is op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden die
laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut en die illustreren
waar Stichting Steenbreek voor staat.

bestrijding en hittestress);
• Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het
versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen
en kantoorgebieden;

Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale domein – met als
thema “Samen voor meer groen in de buurt” - staat dit jaar centraal in de Steenbreekacties. De

• De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
• De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen

inzendingen dienen weer als inspiratie en voorbeeld voor anderen. Voorwaarde is dat de projec-

gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevings-

ten zijn uitgevoerd en een bijdrage leveren aan de vergroening. Daar is het Stichting Steenbreek

kwaliteit;

tenslotte om te doen. Zo staan de genomineerde projecten uit 2019 centraal op de inspiratiedag
van Steenbreek.

• De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het
opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);

WIE KUNNEN ER MEEDOEN?
Projecten uit de deelnemende gemeenten, waterschappen, provincies en partners van Steenbreek kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. Dit kan van een gemeente of provincie zijn,
maar ook van een buurtvereniging, wijkorganisatie of corporatie. De grootte van het project/initiatief is niet relevant voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of
de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom. Gaat u ervoor om met uw project/

• Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
• De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening
hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
• Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners,
ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.

initiatief dit jaar de Steenbreektrofee 2020 te winnen? Meld u dan aan via www.steenbreek.nl/
steenbreektrofee. Op deze pagina leest u aanvullende informatie over de trofee.

PRIJS
De winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ontvangt naast deze wisseltrofee ook de nodige

AANMELDEN

media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli. In augustus komt de jury bij elkaar om de inzendingen te

Vakblad Groen en krijgt tevens als waardering een boom en vaste planten aangeboden.

beoordelen en te nomineren. Drie uitverkoren voorbeelden worden in september bezocht door
de jury. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Groendag op 15 oktober in Oss.

JURY
De jury bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben.

CRITERIA

Voor meer informatie zie www.steenbreek.nl/jury

Het initiatief dient in hoofdlijnen te voldoen aan:
• Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door
hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
• De creativiteit van de inwoners in de projecten;
• Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving
die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);

INZENDING
Uw inzending kunt u tot uiterlijk 10 juli sturen naar: Secretariaat Steenbreektrofee
Stichting Steenbreek • Paulus Borstraat 41 • 3812 TA Amersfoort. Of mail naar
info@steenbreek.nl o.v.v. Steenbreektrofee 2020
Ga naar www.steenbreek.nl/steenbreektrofee voor aanvullende informatie.

