
De gemeente Nijmegen is als eerste Nederlandse stad uitgeroepen 

tot European Green Capital 2018.  Om dat te vieren  vinden er 

dit jaar allerlei extra activiteiten plaats en de kennis- en inspi-

ratie- dag van Operatie Steenbreek maakt daar deel van uit. De 

gemeente Nijmegen nodigt u dan ook van harte uit voor deze dag 

op woensdag 13 juni in De Lindenberg.  Deze dag is enkel bedoeld 

voor degenen die deze uitnodiging ontvangen.

Praktische informatie

Datum: 13 juni

Locatie: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM  Nijmegen

Dagvoorzitter: Joop Spijker van Wageningen Environmental Research

Kosten: Géén (behalve het optionele deel)

Klik voor routebeschrijving en aanmelden

Programma (onder voorbehoud)

09.15 Inloop

10.00 – 10.15  Welkom door Wethouder Harriët Tiemens (Duurzaamheid 

van de gemeente Nijmegen). De wethouder vertelt over 

Nijmegen als de European Green Capital 2018.

10.15 – 10.30  Stand van zaken Operatie Steenbreek door voorzitter 

Wout Veldstra. 

10.30 – 11.15  Gedrag en klimaatadaptatie. Gedragsexpert Mirjam van 

Huizen van SHIFT over gedrag en klimaatadaptatie. Waarom 

veranderen mensen niet gewoon, terwijl ze weten dat het 

belangrijk is? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen 

wél in beweging komen? Vanuit de belangrijkste theorieën 

over gedrag legt Mirjam uit hoe mensen in elkaar zitten en 

waarom we bepaalde dingen wel of juist niet gaan doen.

11.15 – 11. 45  Toelichting op de campagne Operatie Steenbreek 

Nijmegen. 

11.45 – 12.00  Operatie Steenbreek presenteert haar nieuwe website en 

intranet.

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 – 15.00  Er vinden 4 kennistafels op locatie in Nijmegen plaats 

incl. rondleiding. Klik voor meer info.

15.00 – 16.00  Plenaire terugkoppeling van de kennistafels. 

16.00  Afsluitende borrel vindt plaats in De Bastei, het centrum 

voor natuur en cultuurhistorie. De Bastei is in mei 2018 

geopend en biedt een prachtig uitzicht over de Waal.

17.45 – 19.00  Optioneel: U kunt zich via ons aanmelden voor de pu-

blieksrondvaart met de Nijmeegse Pannenkoekenboot. De 

kosten voor het eten zijn € 18,50, excl. drankjes, en zijn voor 

eigen rekening. Uw Nijmeegse collega’s vertellen u over 

‘Nijmegen omarmt de Waal’.

     www.debastei.nl/steenbreek

Operatie Steenbreek Nijmegen 

Stenen eruit,   groen erin!  

     www.debastei.nl/steenbreek

Operatie Steenbreek Nijmegen

Stenen eruit,   groen erin!  

‘Inspiratie- & Kennisdag’ Operatie Steenbreek

operatie steenbreek

Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot 

European Green Capital 2018. De onderscheiding wordt elk jaar 

uitgereikt aan een Europese stad die voorop loopt in duurzaamheid 

en zo dient als inspiratiebron voor andere steden. De winnaar mag 

zich een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa noemen. De 

titel is verkregen door jarenlang hard te werken aan vergroening en 

verduurzaming. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze 

titel mag dragen. Welkom in Nijmegen European Green Capital!

 Meer informatie over het programma leest u op de website

https://www.google.nl/maps/dir/Lindenberg+huis+voor+de+kunsten,+Ridderstraat+23,+6511+TM+Nijmegen/''/@51.8479502,5.8641727,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c70845ea00cadd:0x88fda658ba1277cb!2m2!1d5.868623!2d51.8477777!1m5!1m1!1s0x47c70845ea00cadd:0x623c6f2c320db3a!2m2!1d5.8685501!2d51.8479503?hl=nl
http://www.operatiesteenbreek.nl/aanmelden/
http://www.operatiesteenbreek.nl/blog/kennisdag-13-juni/
http://www.operatiesteenbreek.nl/blog/kennisdag-13-juni/

