
Almere

Zeewolde

Ede

Wageningen

Arnhem

Rheden

Zevenaar

Nijmegen

Venray

Weert Leudal

Meerssen Heerlen

Landgraaf

Beekdaelen

Does-
Burg

Amersfoort

Baarn

ZeistUtrecht

Nieuwkoop

Wijde-
meren

Houten

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Leusden

HuizenGooise
meren

Weesp
Ermelo

Apeldoorn

Voorst

Zutphen

Lelystad

Noordoostpolder

Steenwijkerland

Meppel

Oldebroek

NunspeetHarderwijk

Dalfsen Ommen

Almelo

Hof van Twente

Hengelo

Hardenberg

Sûdwest-Fryslân

Den 
Helder

Hoorn
Koggenland

Alkmaar

Castricum

Zaanstad

Diemen

Beverwijk

Velsen

Hille-
gom

Kat-
wijk Oegst-

geest

Leiden

Gouda

Krimpen

Capelle
Krimpenerwaard

Waddinx-
veen

L’dorp

Alphen a.d. Rijn
Voor-

schoten

Leidschendam-
VoorburgDen Haag

Westland

Rijs-
wijk Pijnacker-

Nootdorp

Midden-
Delfland

Maas-
sluis

Veere

Goes

Steenbergen

Moerdijk

Bergen
op Zoom

Albrands-
waard

Baren-
drecht

Dordrecht

Papen-
drecht

Gorinchem

Zaltbommel

Maasdriel
Oss

Bernheze

Landerd

Uden

Boekel

Slie-
drecht

Tilburg

Laarbeek

Meierijstad

Sint-
Michiels-

gestel

Sint Anthonis

Veldhoven

Eindhoven

Bergeijk
Valkens-

waard

Ridder-
kerk

Vlaar-
dingen Rotterdam

Teylingen

Kaag en
Braassem

Noord-
wijk

Haarlem

Edam-
Volendam

Leeuwarden

Groningen

Midden-Groningen

Aa en Hunze
Assen

Noordenveld
Tynaarlo

Smallingerland

De Fryske Marren

Heerenveen

WinterswijkRenkum

Heem-
stede

Boxtel

STICHTING

Doet uw 
gemeente mee?

WWW.STEENBREEK.NL

Bij Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en corporaties

PROVINCIES:

Overijssel

Gelderland

Noord-Brabant

Utrecht

Zuid-Holland

WATERSCHAPPEN:

Vallei en Veluwe

Aa en Maas

Hollandse Delta

Hoogheemraadschap van Delfland

Wetterskip Fryslân

CORPORATIES:

Wonen Midden Delfland



Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies iedereen in 

Nederland enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken 

en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!

Deelnemende gemeenten worden ondersteund met een activiteitenpakket om zo de negatieve gevolgen van de 

verstening om te zetten in de positieve effecten van vergroening. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak: samen met 

inwoners, organisaties en bedrijven. Zodra verbindingen worden gelegd gaan activiteiten meer effect opleveren. 

Laten we als gemeenten in dialoog met burgers en bedrijven zorgen voor het stimuleren van meer groen in 

de privé-omgeving en alle kansen en mogelijkheden benutten voor het vergroenen van de openbare ruimte. 

De negatieve gevolgen van verstening worden onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de 

positieve effecten van groen. Denk hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen 

betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van 

het stedelijk gebied. Samen voor meer groen in de buurt!

ACTIVITEITEN VOOR GEMEENTEN

Met de volgende activiteiten kunt u in dialoog met burgers en bedrijven meer groen in de privé-omgeving 

stimuleren en alle kansen en mogelijkheden benutten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Samen 

kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel 

mens als dier.

1. Begeleiding / informatie overdracht

 U krijgt 5 uur per jaar begeleiding van onze consulent voor het opstarten en meedenken over Steenbreek 

binnen uw gemeente. Ontbreekt het aan de tijd om de voorbereidende werkzaamheden zelf te verrichten, 

dan kunnen wij ook deels ontzorgen tijdens de opstartfase. Meer informatie via info@steenbreek.nl.

2. Bijeenkomsten

• Twee keer per jaar wordt een landelijke Inspiratiedag georganiseerd (voor leden gratis)

• Regiobijeenkomsten (voor leden gratis)

• Nationale Groendag met uitreiking Steenbreek Trofee (voor leden gratis)

• Excursies (voor leden gratis of tegen korting)

• Kennisbijeenkomsten i.s.m. vakblad Groen. Deelnemers Steenbreek krijgen korting

3. Jaarkalender

 In het kader van de Levende Tuin hebben Stichting Steenbreek, Groei&Bloei, IVN, KNNV, Vogelbescherming en 

AVVN een jaarkalender opgesteld. Vanwege corona zijn helaas bijna alle activiteiten van dit jaar geannuleerd.

4. Digitaal

• Wekelijkse update landelijke website met allerlei nieuws over acties en dergelijke. Via de social wall op  

de homepage staan regionale acties in de schijnwerpers (#steenbreek). Om de website te voorzien van  

actueel nieuws vragen wij deelnemende gemeenten om hun acties, persberichten etc. altijd te sturen naar 

info@steenbreek.nl.
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• Ons intranet is alleen toegankelijk voor aangesloten gemeenten en bestaat uit drie onderdelen: kennisbank, 

catalogus en de versteningskaart. In de kennisbank hebben wij over verstening, tuinen, klimaat, 

biodiversiteit en duurzaamheid, economie en beleid, sociale aspecten en gezondheid veel kennis beschikbaar 

in de vorm van publicaties zoals artikelen, relevante websites, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken. 

Deze kennisbank wordt met regelmaat geactualiseerd. In de catalogus staat een overzicht van allerlei 

voorbeeldbrieven, een overzicht van netwerkpartners, diverse filmpjes, eerder gemaakte huisstijldragers 

uit het land, compleet uitgewerkte acties met bijbehorende middelen, huisstijlmaterialen van Stichting 

Steenbreek en nog veel meer. Alle aangesloten gemeenten hebben via intranet toegang tot de interactieve 

versteningskaart van Cobra Groeninzicht. Hiermee kun je op wijk- en buurtniveau precies zien hoe het met 

de verstening van de tuinen is gesteld.

• Maandelijkse nieuwsbrief (intern) voor alle aangesloten gemeenten en partners. Om deze nieuwsbrief  

te vullen vragen wij deelnemende gemeenten om hun acties, persberichten etc. altijd te sturen naar  

info@steenbreek.nl.

• Maandelijkse nieuwsbrief (extern) aan breed publiek, meer opiniestukken en input vanuit Vakblad Groen.

5. Social media (#Steenbreek #Operatiesteenbreek)

• LinkedIn

• Twitter

• Facebook

• Instagram

6. Nieuwsverspreiding

• Perscommunicatie

• Concept persbericht bij deelname en verlenging van gemeenten

• Reguliere aandacht aan Steenbreek via maandelijkse uitgave van vakblad Groen

• Landelijke publiciteit rondom actuele Steenbreek onderwerpen wordt gedeeld zodat  

deelnemende gemeenten dit kunnen verspreiden via lokale media. 

• Persberichten voor bewonerscommunicatie rondom actualiteiten (ca. 10x per jaar)

7. Special Steenbreek

 Op jaarbasis staat het vakblad Groen twee keer in het teken van Steenbreek gerelateerde onderwerpen. Heeft 

u hiervoor een relevant item, dan kunt u dat melden via info@steenbreek.nl.

8. Logo/Beeldmerk

 Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken. Deelnemende 

gemeenten mogen echter vrij gebruik maken van de naam en het logo van Steenbreek en krijgen tevens een 

eigen variant in verschillende bestandsformaten. 

mailto:info%40steenbreek.nl?subject=
mailto:info%40steenbreek.nl?subject=


9. Lokale acties en meer

 Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met 

inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting 

bij aanschaf van regentonnen, geveltuinen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie 

tijdens evenementen, maken van insectenhotels tot aan het vergroenen van een hele straat samen met 

buurtbewoners. Ook worden initiatieven zoals sociaal tuinieren of eerste hulp bij tuinieren voor bewoners 

opgestart. Of projecten ten behoeve van meer groen rondom nieuwbouwwijken, bedrijfsterreinen, 

zorglocaties en schoolpleinen. In de catalogus op intranet staan voorbeelden van acties uit het land, diverse 

plannen van aanpak alsook communicatiemiddelen waarmee je gelijk zelf van start kunt gaan. 

 Deeltuinen

 Stichting Steenbreek ondersteunt het platform Deeltuinen. Dit initiatief biedt tuineigenaren de mogelijkheid 

om hun tuin ter beschikking te stellen aan mensen die geen eigen groen hebben en in de tuin van een ander 

willen zonnen, tuinieren of relaxen. Deelnemende gemeenten kunnen inwoners verwijzen naar dit platform.

 Nationale tuincheck

 De Nationale Tuincheck app leidt de tuinbezitter langs een aantal vragen over bijvoorbeeld de 

versteningsgraad, wateropvang, biodiversiteit en gebruik pesticiden. Bewoners worden zo meer bewust wat 

ze zelf kunnen veranderen in de eigen tuin. Hoe meer gemeenten het gebruik van de Nationale Tuincheck 

onder bewoners stimuleren, hoe nauwkeuriger het inzicht ontstaat in de mate waarin bewoners bezig zijn om 

hun tuin klimaat adaptief en biodivers te maken.

10. Partners

groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap

https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2020/07/vakbladgroen-05-2019-lr-42-45.pdf
https://deeltuinen.nl/
https://nationaletuincheck.nl/


11. Landelijk ambassadeur Stichting Steenbreek

• Margot Ribberink (meteoroloog)

12. Overig

• Iedere gemeente krijgt bij aanvang een roll up banner toegestuurd.

• Standaard PowerPoint presentatie kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

• Ieder jaar wordt een gratis fotopakket met 30 foto’s ter beschikking gesteld. Het pakket is breed 

samengesteld aan de hand van actuele Steenbreek-onderwerpen.

• Eigen website zoals Groningen / Leeuwarden kan worden aangeschaft voor € 450 exclusief BTW. 

Hostingskosten € 60 per jaar exclusief BTW.

• Voor vragen staat de consulent of het secretariaat altijd klaar!

BIJDRAGE

De bijdrage voor deelname bedraagt:

• € 1.500,- per jaar voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners

• €  2.500,- per jaar voor gemeenten met meer dan 10.000 en minder dan 100.000 inwoners

• €  5.000,- per jaar voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners

waarbij de gemeente zich voor minimaal twee jaar verbindt aan Stichting Steenbreek. Het is dus de bedoeling dat 

de gemeente zich aansluit. Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, bepaalt de gemeente zelf. Verschillende 

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

LANDELIJK PLATFORM

Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de professional als voor betrokken 

ambtenaren van gemeenten zoals Nationale Groendag, workshops, kennisdagen alsmede informatieverspreiding 

via digitale- en papieren kanalen. Belangrijkste doel hierbij is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten 

van netwerken om gezamenlijk te komen tot een klimaatbestendige en aantrekkelijke leefomgeving. Ieder jaar 

wordt onder meer de Steenbreek Trofee uitgereikt aan een gemeente met een innovatief project met daarin 

gelijkwaardige aandacht voor ecologie, klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit. Ervaring leert dat Steenbreek 

een paraplufunctie vervult. Zodra meer verbindingen worden gelegd, gaan activiteiten meer effect opleveren.

Stichting Steenbreek werkt in aanpak nauw samen met diverse kennisinstituten, natuurorganisaties en 

groenprofessionals. De kennis die hieruit voortkomt wordt exclusief gedeeld met aangesloten gemeenten via de 

kennisbank op intranet. 

MEER WETEN?

Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.steenbreek.nl of mail naar ons secretariaat info@steenbreek.nl.

http://www.steenbreek.nl
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