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Operatie Steenbreek: vergroening van de steden

Met de toenemende verdichting en verharding  in de stad, komt de natuur steeds meer in de verdrukking. 
De steden worden daardoor heter. 

Gelukkig zien we ook een beweging ontstaan waarin het belang van groen in de stad toeneemt en juist 
wordt toegevoegd aan de stad op gebouwen, in parken, straten en tuinen. Terwijl groen in het verleden vaak 
als sluitpost werd beschouwd, is het steeds vaker een randvoorwaarde voor een geslaagde project-
ontwikkeling of revitalisatie. 

Dat is een prachtige ontwikkeling, toch moeten we op onze hoede blijven. Bij de kweek zien we nog te vaak 
dat er bestrijdingsmiddelen aan te pas komen, er te weinig aandacht bestaat voor inheemse soorten en de 
transportwegen lang zijn met het oog op de herkomst van het uitgangsmateriaal. Ook is het belangrijk om 
voor diversiteit van inheemse soorten te kiezen en vooruit te lopen op klimaatextremen. Zonder aandacht 
voor deze zaken zal de meerwaarde van vergroening klein blijven. 

De kwekers, van bloembollen-, vaste planten- tot laanboomkwekers, en leveranciers in deze brochure laten 
zien dat het anders kan. Ze staan voor gifvrij plant- en zaadgoed uit Nederland dat de biodiversiteit verrijkt 
en de leefomgeving opfleurt. Daar heeft iedereen baat bij!

Stichting Steenbreek & NL Greenlabel
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Onze partners:

Over NL Greenlabel 
Gesteund door een breed partnernetwerk staat NL Greenlabel sinds 2010 voor een meetbaar duurzame 
leefomgeving.  www.nlgreenlabel.nl

Over Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze 
leefomgeving vergroenen. www.operatiesteenbreek.nl



Growing Diversity

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 485 312 021

Email:  info@ebben.nl

Website:  www.ebben.nl

Soortendiversiteit vergroten en slim vergroenen?
Boomkwekerij Ebben biedt een uitgebreid sortiment bomen en andere beplanting voor de realisatie van 
groenprojecten: meerstammige bomen, klimbomen, laan- en parkbomen, karakteristieke bomen, solitair 
heesters én onderbeplanting. Onze beplantingsadviseurs denken graag mee in de soortkeuze om uw 
groenproject tot een succes te maken. 

Maar ook online staan we voor u klaar met plantkennis en praktische informatie over de toepassings- 
mogelijkheden van beplanting. In de online TreeEbb selecteert u eenvoudig een gevarieerd sortiment voor 
slimme vergroening. Omdat elk project en elke gebruiker anders is, kunt u binnen de bomentool niet alleen 
zoeken op specifieke soorten, maar ook op tal van praktische filters. Van standplaats tot geografische 
ligging. Van vormkenmerken tot seizoenskleuren. En van toepassing tot hoogte of breedte.

Slim vergroenen? Stap in onze groene wereld via www.treeebb.nl
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Dé specialist in groene daken

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 647 833 110 

Email:  info@greenmakers.nl

Website:  www.greenmakers.nl

Greenmakers
Greenmakers staat voor innovatie, servicegerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit en heeft 
een brede kennis en ruime ervaring op het gebied van groendaken. Greenmakers 

loopt voorop in het gebruik van duurzaam geteelde planten en materialen bij het ontwikkelen van onze 
extensieve en intensieve groendaksystemen.

Greenmakers Readyroof groendak cassette
Readyroof is 1 van onze producten, dit is een zeer kwalitatieve kant-en-klaar groendak cassette 
met minimaal 10 soorten Sedum. De cassette is zeer licht van gewicht en daardoor in aanleg zeer 
arbeidsvriendelijk. Zijn toepasbaar op platte en licht hellende daken (tot 25 graden). De cassettes zijn 
onderling aan elkaar te koppelen door een robuuste zwaluwstaartverbinding en levert een arbeidsbesparing 
op van minimaal 50% t.o.v. andere groendaksystemen. Maximaal verzadigd gewicht bedraagt 60 kg/p/
m2 met een buffercapaciteit van 30 liter p/m2, de cassettes worden door Greenmakers 99% onkruidvrij 
uitgeleverd met een bedekkingsgraad van 95%. Voor meer informatie zie www.greenmakers.nl
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Bol vol voordelen door gebruik van voorjaarbloeiende bloembollen
Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt steeds belangrijker! Om een grote 
biodiversiteitswaarde te behalen en een lange bloeitijd te garanderen, hebben wij 
speciale bloembollenmengsels ontwikkeld. Deze mengsels hebben een zeer lange 
levensduur en bevatten allemaal bolgewassen waarvan de bloemen veel nectar en 
stuifmeel met zich meedragen. 

Bij ieder project brengen wij een bezoek aan de locatie en bekijken daar de samenstelling van de 
ondergrond. Ook maken wij in samenwerking met de klant een passend mengsel, afgestemd op de 
bloeiperiode, kleur, hoogte en locatie. De grondige kennis van bloembollen vormt het fundament van ons 
110 jarige bedrijf. 

Als hofleverancier onderscheidt JUB zich door het persoonlijke contact, meedenken met de afnemer en 
innovaties op het gebied van toepassen van bloembollen in het groen.

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 252 373 762

Email:  landscape@jubholland.nl

Website:  www.jubholland.nl
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Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 543 451 084

Email:  info@lageschaar.nl

Website:  www.lageschaar.nl

Natuurlijke beplantingsconcepten verfrissen het openbaar groen 
met levendige kleuren, mooie structuren en een optimale beleving

Kleurrijke parken, regenbestendige borders en onderhoudsvriendelijke groene wijken; de gevarieerde 
beplanting van de vaste planten concepten van Lageschaar geeft een optimale natuurbeleving en versterkt 
de biodiversiteit.

De klimaatadaptieve beplantingsconcepten Prairie Garden®, Fleur Dansante® en Fleur Robuste® zijn 
zeer geschikt om bewoners te betrekken bij het groen in hun wijk. Deze duurzame en doordachte 
concepten zijn snel dichtgegroeid, geven vervolgens het gehele jaar kleur en fleur en zijn ook nog 
zeer onderhoudsvriendelijk met lage beheerkosten. Met een keuze uit ruim 30 unieke kant-en-klare 
plantcombinaties waarin kleur, hoogte en andere planteigenschappen al perfect op elkaar zijn afgestemd, 
zijn de plantcombinaties flexibel in te zetten en daarmee in elke ruimte en voor elke oppervlakte toepasbaar. 
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Maaien is passé met Mow Saver!

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 243 488 111

Email:  info@barenbrug.nl

Website:  www.barenbrug.nl

Een revolutionair graszaadconcept speciaal voor het openbaar groen. 
Gedurende het hele groeiseizoen blijft Mow Saver een lage groeier. Metingen in proeven tonen aan dat 
Mow Saver na 14 dagen 30% korter is dan het standaard mengsel. 

Wanneer het gras te lang wordt, wordt het gemaaid. Idealiter wordt 1/3 van de grasplant weggemaaid om 
een gezonde grasplant te houden met voldoende fotosynthesecapaciteit. 

Belangrijk is om bij maaien boven het groeipunt van de grasplant te blijven. Indien het gras te lang wordt 
tussen de maaibeurten, wordt de grasmat na maaien zwak en lelijk. De vitaliteit van de grasplant valt ver 
terug en de plant wordt dan vatbaar voor onder andere ziektes, maar ook voor droogte. Omdat Mow Saver 
een laag groeipunt én een tragere hergroei heeft, is het risico op schade door het niet frequent kunnen 
maaien een stuk lager. De mat blijft mooi én vitaal. En dat bij 35% minder maaien!
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De belangrijkste duurzaamheid is het welzijn van eigen lichaam en geest

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 765 973 074

Email:  info@mouws.nl

Website:  www.naturaplants.nl

Naturaplanten
Op onze kwekerij, vlakbij Zundert, kweken 
wij sierheesters en een aantal soorten 
klimplanten in pot. 

Mede door deze op een natuurlijk mogelijke 
manier van kweken is in 2006 
Naturaplanten ontstaan. Een Naturaplant 
is een plant die afgestemd wordt op een 
individu. De plant wordt dienstbaar voor het 
welzijn en de gezondheid van die persoon. 

De ervaringen van mensen uit heel 
Nederland en België zijn heel divers. 
Er staan veel ervaringen beschreven op 
www.naturaplants.nl. Deze geheel 
nieuwe ontwikkeling geeft een duidelijke 
meerwaarde aan een tuin voor de bewoners. 

Dit is allemaal mogelijk omdat een plant, net 
als mensen, een levend organisme is met 
een communicatief bewustzijn. 

Wij leven in een tijd waar het respect voor 
de aarde en het milieu bovenaan de agenda 
horen te staan.
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Toegang tot 12.000 soorten groen

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 411 621 964

Email:  info@mvandenoever.nl

Website:  www.mvandenoever.nl

Boomkwekerij M. van den Oever, liggend te Haaren (Midden-Brabant) op ideale leemhoudende 
zandgrond, is één van de grootste kwekerijen met een voortrekkersrol in duurzame teelt en groenadvies 
in Nederland en daarbuiten. Het bedrijf werkt samen met overheden en eindgebruikers met haar Green 
Life™ Programma aan 5 belangrijke omgevingsopgaven ter vergroening: Klimaat, Welzijn, Economie, 
Biodiversiteit en Toekomstbestendigheid. Ze hebben veel lokale ervaring in aanpak, communicatie en 
uitvoering voor de Operatie Steenbreek in diverse gemeentes met een totaalassortiment van groen. 
Zie ook: www.VerGroen.nu

“Wij luisteren en kijken naar mensen en dieren in hun leefwereld 
sinds 1791. We passen ons eeuwenoude en nuchtere verstand van 
bomen, struiken en planten toe om die leefwereld te verbeteren. Wij 
zijn M. van den Oever, wij noemen ons ‘Leefwereldverbeteraars’.”
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Samen zetten wij de wereld in bloei

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 516 441 144

Email:  zaden@cruydthoeck.nl

Website:  www.cruydthoeck.nl

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. 
Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemen-
weidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, 
plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides. 
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Brengt natuur dichtbij

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 343 481 348

Email:  info@heem.nl

Website:  www.heem.nl

Heem zet zich in voor de wilde flora in Nederland.
Ons doel is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de 
landschappelijke en stedelijke omgeving. Hiermee dragen we niet alleen bij aan 
een fraaier landschap, maar geven we ook een impuls aan de biodiversiteit. 

Alleen origineel Nederlands, autochtoon zaadmateriaal waarvan de vindplaats is vastgelegd wordt gebruikt 
voor vermeerdering en uitzaaiing. Heem heeft een samenwerkingsverband met acht hoveniers en vier 
ecologische adviesbureaus. We leveren geen zaden, maar een project: een inheemse vegetatie op maat. 
De hoveniersbedrijven voeren het werk uit en de ecologische adviesbureaus geven advies over de soorten die 
op een bepaalde locatie thuishoren. Zo wordt er gekeken naar het floradistrict (de soorten die in die omgeving 
voorkomen) en de plantenassociatie. Dit levert een duurzame vegetatie op die recht doet aan de zo mooie 
Nederlandse flora.
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Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 543 451 151

Email:  info@rendering.nl

Website:  www.rendering.nl

Boomkwekerij Rendering bouwt aan een showcase van een hectare naast de 
kwekerij om een etalage te maken met een duurzaam doordacht en groeiend 
product van gezamenlijke ondernemers.
 

De producten zijn daar om de mogelijkheden te tonen, maar worden ook gemonitord, zodat de verzamelde data van beeld, 
gebruik, beheer, kosten en ecosysteemdiensten in de tijd gemeten, vastgelegd en inzichtelijk gemaakt worden. 

Ons doel is bomen te kweken voor de realisatie van plannen waar de boom haar hele levenscyclus kan doormaken, 
in openbare ruimte en in privé-eigendom. Wij streven naar het leveren van inheemse en archeofyte soorten van 
autochtone herkomst om biodiversiteit en microklimaat te bevorderen. Kennis van de groeiplaatsvoorwaarden en de 
habitus van de boom zijn onontbeerlijk voor de ontwerper. Een deugdelijke aanplant en nazorg zijn van groot belang 
voor het slagen van de plannen. 

Daarom bundelen wij onze kennis met die van een ontwerper en een hovenier voor het maken en realiseren 
van plannen volgens de Integrale beplantingsmethode Ruyten. Wij zetten onze wens voor een goed ingerichte 
en aangelegde buitenruimte kracht bij in de vorm van deze showcase. Meerdere NL Greenlabel partners zijn 
aangesloten bij onze showcase ter promotie van ons duurzaam doordachte gezamenlijke product.
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Making the world a little greener every day!

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 343 539 699

Email:  info@sempergreen.com

Website:  www.sempergreen.nl

In stedelijk gebied is vaak weinig ruimte beschikbaar voor groen, maar daken bieden kilometers aan potentiële 
oppervlakte. Met Sempergreen Sedummixmatten creëert u een groendak in een handomdraai. Een groendak 
ziet er niet alleen mooi uit, het biedt ook een directe verbetering van het leefmilieu voor mens en dier. 

De Sempergreen Sedummixmat is een veelzijdig en onderhoudsarm product. Naast toepassing op het dak is 
de Sedummixmat ook als bodembedekking uitermate geschikt. Middenbermen, rotondes, taluds, maar ook 
begraafplaatsen en tuinen zijn eenvoudig te vergroenen met Sedummatten. Zo creëert u meer groen in de stad, 
terwijl het onderhoud minimaal blijft.

De aanleg van voorbegroeide Sedummixmatten is zeer eenvoudig en geeft een direct groen resultaat. 
Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend 
functioneren onder diverse weersomstandigheden.
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GreentoColour® brengt kleur met leven

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 705 177 175

Email:  GreentoColour@griffioenwassenaar.nl
Website:  www.GreentoColour.com

Op meer dan 5000 plekken in Nederland is het vasteplanten
totaalconcept GreentoColour® succesvol toegepast.

Keer op keer een enorme kleurimpuls en iedere paar weken is het beeld verrassend anders.
Een stevige boost voor de biodiversiteit en veel waardering vanuit de bewoners.

De zware planten (potmaat P11) in combinatie met het speciaal ontwikkelde GreentoColour®-
substraat en een uniek ontwerp per project zijn de sleutels tot succes: een gevarieerde beplanting 
dat garant staat voor snelle dichtgroei met eenvoudig beheer. Toepasbaar voor alle soorten locaties; 
van klein tot groot, van schaduw tot zon en klimaatbestendig van droog tot nat.

Het onderhoud is beperkt en doordacht. De jaarlijkse specifieke onderhoudsronde met maaien, mesten 
en mulchen in maart maakt uw vasteplantenproject duurzaam voor milieu én in levensduur. Alle planten 
worden van Griffioens eigen duurzame kwekerij geleverd. Via het netwerk van vooruitstrevende groen-
bedrijven zorgt Griffioen Wassenaar voor een totaalpakket inclusief aanleg, onderhoud én garantie.
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Alle kennis, bijna alle bomen

Contactgegevens

Telefoon: +31(0) 413 480 480

Email:  info@vdberk.nl

Website:  www.vdberk.nl

Speelbomen
In speelgebieden van kinderen zijn bomen 
van grote waarde. Ze bieden klauter-
mogelijkheden, doen een beroep op de 
creativiteit en laten kinderen kennis maken 
met de natuur.

Grote laagvertakte bomen met dikke armen 
zijn geschikt als speelboom. Deze hebben 
bij voorkeur ook een wat verticale takstand, 
om makkelijk te kunnen klimmen en er ook 
nog aan te kunnen hangen. Treurbomen 
zijn ideaal om verstoppertje te spelen. 
Sommige soorten hebben takken tot op 
de grond en vormen zo een natuurlijke 
schuilplaats. Knot- of dakbomen zijn een 
goede steunpilaar voor het bouwen van 
een tent of hut. De takken boven de knot 
fungeren als steun voor de planken of als 
aanknooppunt voor de tentdoeken.

Andere bomen bieden met hun vruchten, 
bladeren of twijgen knutselmogelijkheden. 
In de herfst kunnen werkstukken worden 
gemaakt van bv. kastanjes en ook met 
takken is veel te doen. Er zijn soorten die 
goed bestand zijn tegen snoei en snel 
weer nieuwe lot vormen. Op de website 
van Van den Berk Boomkwekerijen is meer 
informatie te vinden over de verschillende  
mogelijkheden en de geschikte soorten. 
www.vdberk.nl/ bomen-voor-speelpleinen
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