STEENBREEK
IN TIJDEN VAN 2020
CORONA

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving

5 JAAR STICHTING STEENBREEK

Dit jaar stond de sociale component centraal. Het jaarthema was

INLEIDING

‘Samen voor meer groen in de buurt’. Door samen aan de
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Stichting Steenbreek bestond in januari 2020 exact 5 jaar. In

vergroening te werken, ontstaan er nieuwe contacten wat weer goed

januari 2015 vond de eerste bijeenkomst van Operatie Steenbreek

is voor de leefbaarheid van een wijk of buurt. Dit thema is door de

plaats bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijd voor het bestuur

coronamaatregelen niet ten volle benut omdat veel fysieke acties en

om terug te kijken naar de afgelopen jaren en naar de toekomst.

bijeenkomsten niet door konden gaan.

Stichting Steenbreek is ontstaan uit de zorg van ecologen: hoe
gaan we om met de destructieve invloed van de samenleving op de
natuur? Van een oorspronkelijk intuïtieve aanpak zijn we gegroeid
naar een grote organisatie met een gedegen netwerkstructuur en
een doelgerichte aanpak, die een aantrekkelijke partner is voor veel
andere organisaties in dit terrein. Naast de zorgen over biodiversiteit
is klimaatadaptatie een speerpunt van Steenbreek.

KERNTHEMA’S VAN
STICHTING STEENBREEK

•
•
•
•

biodiversiteit
klimaatadaptatie
sociale cohesie
gezonde leefomgeving
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te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte en deze te
vergroenen. De bescherming van biodiversiteit en oplossingen
aandragen voor klimaatadaptatie zijn daarbij de belangrijkste

JAARTHEMA: SAMEN

MISSIE

De missie van Stichting Steenbreek is om de trend van de verstening

VOOR MEER GROEN IN DE BUURT
In 2020 stond het sociaal domein centraal in de activiteiten.
De aanleiding voor dit thema is dat de jury van de Steenbreektrofee
eind vorig jaar na afloop van de beoordelingsronde concludeerde dat
een van de grootste winstpunten in de Steenbreekacties zit in het
ontmoeten en samenwerken. Het mooie van de Steenbreekacties
is dat je door samen te werken de betrokkenheid in een buurt
versterkt en eenzaamheid probeert tegen te gaan. Daarnaast dragen
zij ook bij aan een mooie, meer biodiverse en klimaatadaptieve
omgeving. Wat wil je nog meer? Nu het sociaal domein een jaar lang
in de schijnwerpers stond, wil dat niet zeggen dat de andere twee
speerpunten – biodiversiteit en klimaatadaptatie – geen aandacht
hebben gekregen. Hiermee laat Steenbreek zien dat het een
integrale actie is die verdergaat dan enkel het vergroenen. Door het
coronavirus was het echter niet mogelijk om het thema ‘het sociaal
domein’
ten
volle te benutten.
6.
Jaarthema:
Samen werken aan biodiversiteit

drijfveren.
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STEENBREEK IN TIJDEN VAN CORONA
• TALKSHOW ‘DE GROENE STAD: NATUUR-

Door het coronavirus konden veel activiteiten die gepland stonden

INCLUSIEF BOUWEN EN OMGEVINGSVISIE’

geen doorgang vinden. Denk aan de inspiratiedagen, Nationale

Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, Stichting De Groene Stad,

Groendag, studiereis, excursies en lokale vergroeningsacties.

Expoproof, DuurzaamDoor en Heijmans hebben 3 december

Om toch aandacht te vragen voor de Steenbreekspeerpunten
gingen de bijeenkomsten online door, want behoefte aan

Talkshow De Groene Stad

kennisdeling bleef onverminderd groot.
• WEBINARS

•

• Nationale Tuincheck biedt
kansen voor gemeenten
• Hoe vermijden we mogelijke
risico’s van infectieziekten door
muggen en teken?
• Klimaat
• Summerschool

een talkshow georganiseerd als start om de transitie naar een
natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen.

NATIONALE GROEN-

• STEENBREEKTROFEE

DAG WORDT NATIONALE

De jurering en uitreiking van de Steenbreektrofee

GROENWEEK

2020 is verplaatst naar 2021. Het bestuur van

Ieder jaar organiseert Steenbreek de Nationale

Stichting Steenbreek zag door de verscherpte

Groendag. Door de coronamaatregelen hebben

maatregelen van het kabinet in verband met de

we het anders gedaan. Het werd een Nationale

coronacrisis, geen kans om de procedure rond

Groenweek. In week 42 boden we iedere dag

deze jaarlijkse groenprijs in 2020 af te ronden.

een live talkshow aan met interessante sprekers

In totaal heeft de jury 29 inzendingen ontvangen.

waarbij het thema ‘Samen voor meer groen in de
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Summerschool Steenbreek

buurt’ centraal stond.
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STEENBREEK IN TIJDEN VAN CORONA
HET
VERGETEN
TUIN SEIZOEN

• ACTIES
• Week van de Groene Tuin

• Vergeten tuinseizoen

De Week van de Groene Tuin vond plaats van 7 tot
en met 13 april en heeft een groot bereik gehad in
de media en bij de tuinbezitters. Deze week is een

Het najaar is helaas onterecht een vergeten
HET
VERGETEN
TUIN SEIZOEN

tuinseizoen geworden. Daarom willen Stichting
Steenbreek en NL Greenlabel in samenwerking met

initiatief van Stichting Steenbreek en NL Greenlabel

Stichting De Groene Stad, De Tuinen van Appeltern

en is vrij spontaan ontstaan door de verscherpte

en Tuinbranche Nederland oude tijden doen

maatregelen rondom het coronavirus. Nu mensen

herleven en het najaar weer tot hét plantseizoen

thuis moesten blijven bij dit mooie weer was dit

gaan uitroepen. Tijdens de najaarsactie ‘Het

voor ons de uitgelezen kans om tuinbezitters

vergeten tuinseizoen’ van 1 tot en met 31 oktober

te stimuleren hun tuin te gaan ontstenen en te

werd iedereen in Nederland via diverse online

vergroenen.

HET NAJAAR:
EEN TOPTIJD
VOOR AANPLANT

activiteiten geënthousiasmeerd om weer in het
najaar actief in de tuin aan de slag te gaan. Naast
de folders die er zijn gemaakt, zijn er acht vlogs
over dit onderwerp gemaakt en is de campagne
afgesloten met een live talkshow.
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KENNISONTWIKKELING

DUURZAME 100

STEENBREEK OP PLEK ACHT BIJ
DUURZAME 100
Stichting Steenbreek is op de achtste plaats geëindigd in de

Stichting Steenbreek heeft een ambitieus jaarplan voor 2020 opgesteld.

Duurzame 100, de lijst van groene denkers en doeners die dagblad

Mede naar aanleiding van de enquête die in januari van dat jaar is verstuurd

Trouw elk jaar publiceert. Volgens voorzitter Wout Veldstra een

en waarop we ruim driehonderd reacties kregen, kreeg het bestuur een goed

bevestiging van de groei die Steenbreek in het afgelopen jaar heeft

beeld van waar behoefte aan is. Het gaat daarbij om de kernthema’s zoals

doorgemaakt: ‘We zijn met onze groene actie dicht bij de mensen in

beschreven op pagina 3 alsmede om aandacht te vragen voor groen-blauw

hun eigen leefomgeving duidelijk op de goede weg!’

in de tuinen, bedrijventerreinen en woningbouwcorporaties. Om aan deze
behoefte tegemoet te komen, is in 2020 een begin gemaakt met:

Stichting Steenbreek eindigde vorig jaar op de vijftiende plaats van
• (R)evolutie groene bedrijventerreinen In samenwerking met

de ranglijst. Dat Steenbreek al 2 jaar tot de top 25 van de Duurzame
100 behoort vindt Veldstra ‘al een prestatie op zich’.

onder andere provincie Zuid-Holland, Bijenlandschap, IVN en

Net als vorig jaar staan er geen wetenschappers, politici en

gemeente Leiden maakt Stichting Steenbreek onderdeel uit van het

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de lijst, maar succesvolle

kernteam. Dit samenwerkingsverband jaagt een groene (r)evolutie

bottom-upinitiatieven.

van bedrijventerreinen aan door te inspireren, te ondersteunen en te
verbinden van partijen die door middel van een groen-blauwe revolutie

Nr. 8

een bedrijventerrein natuurlijker, biodiverser, aantrekkelijker, gezonder,
klimaatbestendiger en beter inpasbaar in het gebied willen maken.

2020
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KENNISONTWIKKELING
• ‘Meer kans voor duurzaamheid’ Dit onderzoek is in het najaar van 2020

extra stenen in de tuin of zijn mensen juist aan het vergroenen? En wat

gestart in Dieren in samenwerking met gemeente Rheden, hogeschool

betekent de coronacrisis voor allerlei bewonersparticipatieprojecten van

Van Hall Larenstein en stichting Ecovrede. De uitdaging is om inwoners

gemeenten gericht op vergroening? Zijn deze activiteiten nu minder,

van sociale huurwoningen enthousiast te krijgen om hun eigen

anders? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de WUR.

omgeving (privaat en publiek) groener in te richten. Meer stenen eruit en
meer groen erin zoals groenten en fruit.
• Effecten vergroenen van tuinen op gezondheid Dit is een lopend
onderzoek waar Steenbreek bij is betrokken. In dit onderzoek wordt
gekeken naar de invloed van groen op de gezondheid van mensen, met

aanleiding van de versteningskaarten vooral nieuwbouw- en
corporatiewijken zijn versteend. Stichting Steenbreek heeft de vraag
bij Van Hall Larenstein neergelegd om dit te onderbouwen.
• Summerschool ‘Ontwerp de nieuwe norm voor een groene tuin’

als doel meer mensen enthousiast te krijgen voor vergroening vanuit het

Een puntensysteem voor het vergroenen van tuinen is het winnende

oogpunt van gezondheid.

idee geworden van de summerschool ‘Ontwerp de nieuwe norm voor een

• Vergroening tuinen in tijden van corona Wat is de impact van corona
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• Versteningskaarten (zie ook pagina 21) De aanname is dat naar

groene tuin’. Jonge professionals en studenten bogen zich over de vraag

op de vergroening of verstening van tuinen? Juist omdat mensen veel

op welke wijze woningcorporaties de tuinen van hun huurwoningen

thuis zijn, is een groene leefomgeving extra belangrijk voor een goed

klimaatbestendig kunnen maken. De summerschool werd georganiseerd

welzijn. We zien dat bij klusbedrijven, tuincentra, hoveniers en dergelijke

door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van Stichting

de omzet in het laatste halfjaar is toegenomen. Maar leidt dit juist tot

Steenbreek.
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BIJ STEENBREEK AAN

GESLOTEN GEMEEN
TEN

PROVINCIES:

, WATERSCHAPPEN,

PROVINCIES EN COR

PORATIES

ONZE PARTNERS

Flevoland

DEELNEMERS

Gelderland
Overijssel
Noord-Brabant
Utrecht
Zuid-Holland
Groningen

Smallingerland

Aa en Maas

Noordenveld

Tynaarlo

Sûdwest-Fryslân

Hollandse Delta

Den
Helder

Hoogheemraadsc

Bij Steenbreek aangesloten gemeenten,
waterschappen, provincie en corporaties

Midden-Groningen

Leeuwarden

WATERSCHAPPEN:

Assen

Vallei en Veluwe

Aa en Hunze

Heerenveen

hap van Delfland

De Fryske Marren

groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap

Wetterskip Fryslân
Steenwijkerland
Noordoostpolder

CORPORATIES:

> 150

Koggenland
Alkmaar

Wonen Midden Del

fland

Castricum
Uitgeest

DEELNEMENDE
GEMEENTEN

NETWERK

EdamVolendam

Zaanstad

Rijswijk PijnackerNootdorp

Oldebroek
Almere
Weesp

Zeewolde

PROVINCIES

Nissewaard

Almelo

Nijkerk

Baarn
De Bilt

Soest

Ede
Utrechtse Heuvelrug

Rheden
Arnhem
Wageningen Renkum
Winterswijk

Papen- Sliedrecht drecht

Lingewaard

Gorinchem

Nijmegen

Zaltbommel

Moerdijk

WATERSCHAPPEN

Bernheze

SintMichielsgestel

Halderberge

Tilburg

Uden
Boekel

Meierijstad

Boxtel

Venray
Eindhoven
Veldhoven

Valkenswaard

Weert

1
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Sint Anthonis

Laarbeek

Bergeijk

WONINGCORPORATIE

BETROKKEN BEDRIJVEN

Oss

Landerd

Steenbergen

Bergen
op Zoom

Zevenaar

Beuningen

Maasdriel

Goes

Hengelo

Zutphen

Wijk bij
Duurstede

Krimpenerwaard

Dordrecht

Veere

Hof van Twente

Apeldoorn

Zeist

Krimpen

RidderAlbrandswaard Baren- kerk
drecht

Voorst

Amersfoort
Leusden

Utrecht

Houten
Rotterdam

Nunspeet

Ermelo

Laren Eemnes

Waddinxveen
Gouda

Capelle

Harderwijk

Gooise Huizen
meren
Blaricum

Wijdemeren

Zuidplas

MiddenDelﬂand
Maassluis Vlaardingen

Ommen

Diemen

Teylingen
Katwijk Oegstgeest
Nieuwkoop
Leiden L’dorp
Voorschoten
Alphen a.d. Rijn
Den Haag LeidschendamVoorburg

5

Dalfsen

Lelystad

Haarlem
Heemstede
HilleNoord- gom
wijk
Lisse

Westland

Hardenberg

Kampen

Beverwijk
Velsen

6

Meppel

Hoorn

Leudal

Beekdaelen
Meerssen

Landgraaf
Heerlen

STI

CHT

ING

GROENE MENUKAART

STIC

STIC

HTIN

G

Met de Groene Menukaart helpt Steenbreek – samen met onze
partners – haar netwerk op weg om van Steenbreek een groot succes

STIC

HTIN

HTIN

G

voor iedereen een tuin

G

EEN TUIN DELEN = PLEZIER VOOR TWEE

MINDER STEEN = MEER GENIETEN

AANDACHT VOOR GROENE BOOMSPIEGELS

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

Met de campagne Operatie Steenbreek wil stichting Steenbreek zo veel mogelijk mensen enthousiast maken voor

De boomspiegel, de vaak zanderige grond rondom een boom, is een perfecte plek om de stad te vergroenen.

tuin ter beschikking te stellen aan mensen die geen eigen groen hebben en in de tuin van een ander willen zonnen,

meer groen in de tuin. Vergroenen is nodig. Aangezien ruim 40% van de Nederlandse tuinen bedekt is met tegels, is

Stichting Guerrilla Gardeners lanceert daarom in samenwerking met Operatie Steenbreek in 2021 de Nationale Dag

tuinieren of relaxen. Er zijn in Nederland 2,4 miljoen huishoudens die geen tuin hebben. Delen heeft een grote sociale

het belangrijk dat de burger meedoet aan vergroeningsinitiatieven. Maar hoe zorg je als gemeente dat ook bewoners

van de Boomspiegel. Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen om de boomspiegel op de kaart te zetten

impact en laat zien dat groen verbindt.

meedoen die niet zo maatschappelijk gemotiveerd zijn? Vergroen je Leven maakt vergroenen leuk en laagdrempelig.

en voor 2030 één miljoen groene boomspiegels te realiseren.

Niet alleen voor de burger, maar ook voor de gemeente zelf.

te maken. Het is belangrijk om als gemeente energie te steken in
het opstarten van een lokaal netwerk van inwoners, bedrijven,
scholen en maatschappelijke organisaties. Elke deelnemende partij

WAT IS HET?

WAAROM EEN GROENE BOOMSPIEGEL?

Via Deeltuinen kan een tuin van iemand anders worden gereserveerd voor een paar uur, een hele dag of zelfs een nacht.

WAT HOUDT HET IN?

Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit, is goed voor de biodiversiteit en zorgt ervoor dat bewoners

Het is een soort Airbnb voor tuinen, met als groot verschil dat dit platform gratis en niet commercieel is voor zowel de

Vergroen je Leven is een sociale onderneming die als maatschappelijk doel heeft groen letterlijk dichter bij de burger te

meer betrokkenheid voelen bij hun wijk. Er zijn naar schatting één miljoen boomspiegels in de stedelijke omgeving.

tuineigenaar als de ‘huurder’. Er worden al meer dan honderd tuinen verspreid over heel Nederland gedeeld met anderen.

brengen. Als iedereen zijn leefomgeving ook maar een beetje zou vergroenen, zou de persoonlijke en maatschappelijke

Het overgrote deel is niet beplant en wordt vaak gebruikt als hondenuitlaatplek of fietsenrek. Een gemiste kans,

Deze tuinen variëren van groot tot klein, in stad en dorp, en van groen tot versteend. De missie van Deeltuinen is voor

winst immers al groot zijn.

want een groene boomspiegel draagt bij aan een gezonde stad.

heel Nederland een tuin op fietsafstand.
MEER GROEN, LEUKER LEVEN

DAG VAN DE BOOMSPIEGEL*

HOE WERKT HET?

Ieder mens wordt gelukkiger en gezonder van levend groen, maar lang niet iedereen heeft groene vingers of is een tuin-

Om aandacht te vragen voor het vergroenen van de boomspiegels in het land wordt vanaf 2021 in het najaar de

Tuineigenaren kunnen zelf een profiel aanmaken via de website; wie gebruik wil maken van een tuin kan op de website in

liefhebber. Vergroen je Leven richt zich juist op díe groep, want zij worden minder makkelijk bereikt met de initiatieven die

Nationale Dag van de Boomspiegel georganiseerd. In die periode is de grond nog warm en vochtig, hebben plan-

de online agenda een dagdeel reserveren, waarna Deeltuinen het e-mailadres en telefoonnummer van de tuineigenaar

er al zijn.

ten mooi de tijd om te wortelen en is het de ideale tijd om bollen te planten. Wilt u in uw gemeente een Dag van de

STIC

heeft weer een eigen netwerk dat het verhaal mee kan uitdragen.

doorgeeft.
Alle denkbare soorten tuinen komen in aanmerking: stadstuin, boerentuin, groot, klein, wild, netjes, kindvrienHT

ING

delijk, siertuin of een tuin van een stichting of instantie.

Deelnemers kan worden gevraagd of ze hun tuinen educatief willen inzetten, om te spelen, relaxen of zelfs logeren, maar

De gemeente stimuleert, enthousiasmeert en faciliteert. En je
zult uiteindelijk zien dat wanneer je het hele netwerk in orde hebt

TONTON REGENTON VOOR KLIMAATA
DAPTATIE

d ook meer neerslag en wateroverla
st. AlsNeuvel
je je hierop
voorbereidt
Het idee voor Deeltuinen ontstond in deze coronatijd. Martijn
uit Hoorn,
een van de
initiatiefnemers,
kwam op het
, doe
je aan klimaatada
ptatie. Net
als TonTon Regenton.
idee om zijn huis aan te bieden aan gezinnen met kinderen zonder tuin. Daarop kwam de vraag van iemand die een fijne,

WAARVOOR STAAT TONTON REGENTO
N?

een tuin, omdat zij bijvoorbeeld wonen in een stadswoning of in een flat. Het bezit van een tuin is een rijkdom, maar niet
voorWij
iedereen
handbereik. Via Deeltuinen kan aan kinderen, ouderen, mensen met groene vingers of natuurliefleverenbinnen
en plaatsen
regentonnen. Door met duurzaam
gerecyclede materialen
regentonnen
hebbers
dicht bij
huis
een alternatief aangeboden worden voor een overvolle speeltuin ofgemaakte
een platgelopen
park. te plaatsen,
wil TonTon
een
bijdrage
leveren aan het verstandig omgaan
met regenwater.

•

KOSTENBESPAREND
Het opgevangen regenwater kun
je gebruiken om je planten water
te geven of je auto te wassen.
Dat bespaart
drinkwater en levert een lagere
waterrekening op. Niet onbelangrijk
want drinkwater wordt de komende
jaren
steeds duurder. Dat komt doordat
de zuivering ervan steeds lastiger
wordt.

•

BUFFER TIJDENS PERIODES VAN
DROOGTE
Door steeds vaker voorkomend
e extreme droogte, wordt water

leden tijd, want je hebt altijd je

• NL Gebiedslabel

KAART LEGT VERSTENING IN GEMEENTE
N BLOOT

droge periodes.
•

eigen buffer om bijvoorbeeld je

schaars. Met een regenton is dat

planten te blijven bewateren.

probleem ver-

Zo overleven ze ook

GOED VOOR HET MILIEU
Behalve voor jezelf en je planten
is een regenton ook goed voor
de natuur in het algemeen. De
winning van drinkwater uit grondwater zorgt namelijk
voor een dalende grondwater
spiegel. Door regenwater op te
vangen en te
gebruiken, bespaar je heel wat
drinkwater. Dat komt de natuur
ten goede.

•

JE HEBT IETS TE KIEZEN

Het Tegeltje Groen is een kant en klare oplossing voor ‘tegel eruit, groen erin’-acties: een aansprekende verpakking met 4
Verstening van tuinen, buurten
en wijken
een
gevaar
voor het leefklimaat
vaste planten die een tot vier terrastegels van 30 vormt
x 40 cm
kunnen
vervangen.
Tegen een aantrekkelijke
voor mens enconsumentenprijs
dier. Planten en bomen
in plaats van tegels zorgen voor
een hogere biodiversiteit, helpen
of extra aantrekkelijk als de gemeente (een deel
van) de kosten subsidieert. wateroverlast tegen te gaan
en hitte in de stad te
verminderen. Gemeenten die
willen weten in hoeverre gebieden,
wijken, buurten en straten zijn
versteend, kunnen
gebruikmaken van de verstenings
kaarten van Cobra groeninzich
PASSEND ASSORTIMENT VASTE PLANTEN
t. Stichting Steenbreek voorziet
alle aangesloten
gemeenten van een dergelijke
infographic .
Er wordt jaarrond een assortiment vaste planten aangeboden
van kwekers die voldoen aan een hoog kwaliteits- en
duurzaamheidsniveau. De gemeente kan hier zelf nog keuzes in maken, bijv. aansluitend op een eigen thema. Afhankelijk

WAT IS DE VERSTENINGSKAART?

van seizoen en aanbod is er ook een biologisch en inheems aanbod.

De versteningskaart is een infographic
die belangrijke kengetallen geeft
over de mate van verstening in
een gemeente.
In de kaart die de bij Steenbreek
aangesloten gemeenten gratis
krijgen, staan ook gegevens over
het aantal tuinen
de meest versteende buurt en
andere statistieken. Naast de
gratis versteningskaart
beschikt Cobra groeninzicht over
aanvullende data over verstening
en het stedelijk klimaat die gemeenten
kunnen
aanschaffen en waarmee in detail
is te zien hoe het met de verstening
op tuinniveau in hun gemeente
is gesteld. In
Nederland zijn circa 6,6 miljoen
tuinen.

WWW.STEENBREEK.NL

(met versteningspercentage),

WWW.GEMEENTE.VERGROENJELEVEN.NL

HOE ZIJN DE KAARTEN GEMAAK T?
Voor het maken van de infographics

heeft Cobra gebruikgemaakt
van satellietbeelden van de Landsat
en Sentinel-2
satellieten, en zogenoemde stereo-infra
roodluchtfoto’s. Alle data is geladen
in de computer om vervolgens
via verschillende algoritmes te worden
bewerkt om groen van niet-groen
te onderscheiden. Per cel van
25 x 25 centimeter
is bekeken wat de mate van verstening,
dan wel vergroening is. De waardes
per cel binnen een tuin zijn bij
elkaar opgeteld om de verstening in die
betreffende tuin te berekenen.
Die gegevens zijn vervolgens per
gemeente
berekend
om een versteningspercentage
te krijgen.

WAT IS COBRA GROENINZICHT?
Cobra groeninzicht is een in Vianen
(NB) gevestigd bureau dat boomtechni
sch en ecologisch onderzoek verricht
en big
(green) data levert zoals landsdekken
de temperatuurkaarten, bomenen groenheidskaarten, vochtstressk
aarten en
sensorinformatie. Cobra werkt
voor gemeentelijke en provinciale
overheden, waterschappen en
non-profitorganisaties.

Regentonnen zijn er in alle soorten
en maten. Het is allang niet meer
zo dat regentonnen lomp zijn.
Bij TonTon
Regenton kun je er precies een
naar je smaak kiezen, waardoor
het je tuin een mooie finishing
touch geeft. Het

• NL Terreinlabel

WWW.STEENBREEK.NL
A4 Inlegvel Tontonregenton 021220
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druk.indd 1

WWW.TONTONREGENTON.NL

Samen met
de contactpersoon
van Steenbreek voor uw gemeente gaan we op zoek naar de juiste partners en deelHet NL
Gebiedslabel van
NL Greenlabel is een methodiek
om samenhangende duurzaamhe
nemers (ongeacht
om deze dag
laten slagen. Ons aanbod bestaat uit diverse standaardpakketten
(small, medium
ende
large)
id van
buitenruimte
hetteschaalnivea
u) te beoordelen . Het garandeert
een integrale aanpak voor ontwerp,
realisatie en
met eenbeheer.
oplopende
mate van brengt
ondersteuning.
In samenspraak met uw gemeente kunnen
we de samenwerking op
De methode
de duurzaamhe
idsambities voor een gebiedsont
wikkeling op een vroeg moment
beeld, borgt
tijdens het proces
in
maat invullen.
Eerderze
organiseerden
we in Utrecht
bijvoorbeeld
dat deelnemers planten konden ophalen
bij Utrechtse
en maakt
ze onafhankel
ijk meetbaar. Daarmee worden
de huidige
duurzaamheidspotentieel en
kinderboerderijen. We
kunnen er ook concrete,
voor zorgen
dat deelnemers
een pakket krijgen thuisgestuurd met biologischstand, het
haalbare
kansen in
kaart gebracht. Daardoor haalt
de NL Gebiedslabelmethodiek ambities op het gebied
van vergroening of klimaatada
bloemenzaad of bloembollen.
ptatie uit de sfeer van vrijblijvendh
eid.

WAAROM HET NL GEBIEDSLABEL
TOEPASSEN?

*Deze naam zullen we voor extern gebruik nog ‘pimpen’

procestool waar door veel overheden

al mee wordt gewerkt.
• Het NL Gebiedslabel is toepasbaar
ruimte, denk bijvoorbeeld aan

en ontwikkelaars

op de openbare

woonwijken, bedrijven-

terreinen en stadscentra.
• In een gebiedsgericht proces
zorgt

de NL Gebiedslabel-

methode van NL Greenlabel voor
de noodzakelijke en
samenhangende aanpak waar
de komende Omgevingswet om vraagt.
• Het toetsen volgens de NL Gebiedslabe
l-methodiek
zorgt ervoor dat de bewustword
ing onder de aandacht blijft en de ambitie hooggehoud
en wordt ten
aanzien van samenhangende
duurzaamheid.
• Relevante stakeholders worden
op tijd betrokken om
tot oplossingen te komen die voor
iedereen werken en
bovendien kwaliteit toevoegen.
• Hoge duurzaamheidsdoelen
worden waargemaakt en
er wordt een bijdrage geleverd
aan het behalen van
een aantal Sustainable Developmen
t Goals van de
Verenigde Naties.
last naar politiek en omgeving.

WWW.STEENBREEK.NL
A4 Inlegvel Versteningskaart 261120.indd

1

WWW.COBRA-GROENINZICHT.NL

WAT ZIJN DE ZEVEN DUURZAAMHEIDS
THEMA’S

?
• Het NL Gebiedslabel is een laagdrempe
WWW.STEENBREEK.NL
WWW.GUERRILLAGARDENERS.NL/STEENBREEK
lige praktische
Samenhangende duurzaamhe

• Het NL Gebiedslabel zorgt voor
onafhankeli

oog wil tenslotte ook wat!

• Minder steen is meer genieten

NL GEBIEDSLABEL MEET
DUURZAAMHEID VAN BUITENRUIMTE

neer uw gemeente meedoet, gaat u mee in de communicatie en worden communicatiemiddelen aangeleverd zodat

nier om een boomspiegel voor te bereiden en te onderhouden en welke beplanting het beste gekozen kan worden.

• Versteningskaarten

• Deeltuinen

Stichting Guerrilla Gardeners neemt het voortouw in deze campagne en zorgt voor de landelijke persaandacht. Wan-

de campagne bekend wordt bij de burgers. Ook worden (digitale) folders geleverd met informatie over de beste ma-

Het klimaat is aan

het veranderen . Een van de
effecten van deze verandering
WAAR
KOMT HET IDEE
VANDAAN?
is meer droge perioden, maar
tegelijkertij

De Groene Menukaarten over de volgende onderwerpen:

• Vergroenen van boomspiegels

meer mensen. Zo bouwen we aan meer besef van het belang van levend groen, ook vanuit maatschappelijke motieven.

KANT-EN-KLARE OPLOSSING

voordelen:

• Eerst hulp in de tuin voor bewoners

ING

HOE DOET UW GEMEENTE MEE?

TEGELTJE GROEN

je niet alleen jezelf, maar ook
WWW.STEENBREEK.NL
WWW.DEELTUINEN.NL
de natuur een plezier.
Regentonnen hebben namelijk
veel

• TonTon Regenton

HT
Boomspiegel
op een andere dag houden? Dat kan uiteraard in overleg.

gen die het leuk, toegankelijk en laagdrempelig maken om je (dagelijkse) leven te vergroenen, bereikt Vergroen je Leven

of bijvoorbeeld ter voorkoming van hittestress gedurende een warme periode.

WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

• Lokaal netwerk

G
Door de persoonlijke behoefte van de burger als consument als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van oplossin-

te onderhouden of een eigen tuin missen. Het delen van tuinen kan verder een rol spelen in de strijd tegen eenzaamheid

Met een regenton in je tuin doe

• Opstartfase

STIC

HTIN

bijvoorbeeld ook voor hulp bij tuinieren. Dit laatste kan interessant zijn voor ouderen die moeite hebben om zelf hun tuin

rustige tuin zocht voor haar moeder op leeftijd. Dat deed het besef ontstaan dat veel meer mensen behoefte hebben aan

gemaakt, de rol van de gemeente meer op de achtergrond raakt.

STIC

WWW.STEENBREEK.NL
A4 Inlegvel Gebiedslabel 301120.indd

jke bewijs-

id wordt inzichtelijk gemaakt op basis van de zeven duurzaamhe
idsthema’s
van het NL Gebiedslabel: ontwerp,
aanleg en onderhoud;
producten en materialen; energie
en klimaat; bodem en
water; biodiversiteit; relatie mens
en omgeving; borging.
De resultaten worden getoond
in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste)
tot G (laagste).

WANNEER WORDT DE BUITENRUIMTE
GELABELD?
In verschillende fases van een
project is het mogelijk invulling te geven aan ambities
ten aanzien van het duurzaam inrichten en beheren van
een gebied, door middel
van een nulmeting (startsituati
e), een ontwerp of de gerealiseerde eindsituatie. Na elke
beoordeling kan een officiële overhandiging van het NL
Gebiedslabel-certificaat
plaatsvinden. Daarnaast kunnen
de prescreening en de
NL QuickScan-werksessie als losse
onderdelen van het
NL Gebiedslabel ingezet worden.
De beoordelingen worden op basis van aangeleverd
e bewijslast en een locatiebezoek volgens het vierogenprin
cipe uitgevoerd door
onafhankelijke, gekwalificeerde
assessoren van diverse
bureau’s, zoals Royal HaskoningD
HV, Stabilitas, Beheer

WWW.NLGEBIEDSLABEL.NL

1
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290

500

10.000

24

BERICHTEN ONLINE
(TOT HALF DECEMBER)

ADRESSEN PARTNERS
EN DEELNEMERS

ADRESSEN
ALGEMEEN

VERSTUURDE

VIA WEBSITE

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

16.200

3.876

2.390

597

VOLGERS

VOLGERS

VOLGERS

VOLGERS

TWITTER

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM
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DATA: VERSTENINGS-INFOGRAPHIC

NIEUWE MEDIAPARTNER:
GARDENERS’ WORLD

VOOR GEMEENTEN
VAN STEENBREEK

In iedere editie wordt aandacht
Operatie Steenbreek

besteed aan een succesverhaal

Operatie Steenbreek heeft als missie Nederland te vergroenen en de verstening tegen te gaan. Daar sluiten
wij ons, als hét magazine vol duurzame tuintips, natuurlijk maar al te graag bij aan. Daarom delen we elke
maand een succesverhaal. Deze maand zijn we in Apeldoorn.

STIC

HTIN

G

van Steenbreek.

Impact van

Tuinen
in gemeente Assen

Legenda
Percentage
versteende tuinen
minder dan 20%
20 - 40%

Samenwerken
Alle bij Stichting Steenbreek aangesloten

IN DE MEDIA

Tekst: Bernie ter Steege, adviseur klimaatadaptatie gemeente Apeldoorn.
ij de Zichtweg in Apeldoorn is de
afgelopen jaren een groene plek
gecreëerd met water en biodiversiteit, die tevens gebruikt wordt
als speel-, sport- en verblijfruimte voor de
buurt. Het project werd genomineerd voor de
Steenbreek-trofee, kreeg ruim aandacht in de
media en werd persoonlijk bezocht door een
groot aantal bestuurders.
Een simpel trapveldje werd omgewerkt
naar een multifunctionele speel- en ontmoetingsplek. Een groep buren ruimde een
voormalig asfalt-basketbalveld op en zette dit
in voor het opvangen van regenwater in een
wadi (waterafvoer door inﬁltratie) én richtte
het in als gezamenlijke tuin. Dit paste perfect in een nieuwe regeling van Apeldoorn,
waarbij inwoners wordt gevraagd om hun
creatieve ideeën voor een groenere straat of
buurt met ons te delen. De realisatie doet de
gemeente, het onderhoud doen de initiatiefnemers.

B

Ontwerp
Voor het speel- en ontmoetingsveld hebben
fysiotherapeuten uit de buurt geholpen met
het kiezen van toestellen voor jong en oud.
Het wandelpad breekt de ruimte in tweeën
en de hoogteverschillen tussen de delen
biedt de kans om de beplanting hier op een
creatieve en diverse manier in te vullen. De
planten zijn in overleg met de bewoners uitgekozen. Een groenbeheerder van gemeente
Apeldoorn heeft hierin meegedacht en de
planten geregeld.
Omdat we bezoek kregen van de Steenbreektrofee-jury wilden we de wadi aankleden. Daarvoor is een deel van de planten op
het laatste moment ingekocht en aangeplant.
Later is de gehele wadi-tuin nog aangevuld
met planten die goed nectar geven en een
gezellig geheel maken.

sleedoornpage te zien die in de omliggende
grotere parken van Apeldoorn voorkomt.
Hiervoor zijn enkele jonge scheuten uit het
Zuiderpark overgezet naar de Zichtweg.
Grote betonbielzen en -blokken die als
afscheiding en zitplek naast het basketbalveldje lagen, zijn hergebruikt om hoogteverschillen op te vangen in de wadi. Bij het
afkoppelen van regenwater zijn materialen
hergebruikt, ter plaatse aangevuld met materiaal dat nog op de werf van de gemeente
lag. Op het speelveld zijn boomstammen gebruikt die vrijkwamen in de buurt.
Buurtgenoten én de gemeente Apeldoorn
zijn trots op het project. Slepende, onderlinge
ergernissen werden omgezet in iets positiefs
en het ene initiatief leidde vanzelf naar het
volgende. En de succes zijn goed gevierd!

meer dan 80%

Ondergrond

gemeenten kregen in augustus een

Wegen
Water

infographic waarop te zien is in hoeverre

Versteningspercentage tuinen
in de gemeente

gebieden, wijken, buurten en straten

100%

zijn versteend. De infographics zijn
gemaakt door Cobra groeninzicht dat

Functioneel hergebruik

De meest versteende tuinen vind
je in:
Kloosterveste

Met een beetje mazzel is hier straks ook de

20 jaar bestaat, en ter gelegenheid van
dat jubileum geschonken aan Stichting

Grootse plannen
in het klein.

Steenbreek.

Tuinen in gemeente
Assen

Buurtoppervlak 115.000 m2
Oppervlakte percelen 159.000 2
m

Totaal tuinoppervlakte = 5.411.121 2
m
Waarvan 2.194.751 m2 versteend
Aantal tuinen

Verstening

Oppervlakte
groen

56%
0%

Oppervlakte
bebouwing
45.000 m2

2.000 m2

3.417
minder
dan 20%

Een simpel trapveldje
werd omgewerkt naar
een multifunctionele
speel- en ontmoetingsplek.

5.856
Het nieuwe veld biedt
vertier voor jong en oud.

Een voormalig asfaltbasketbalveld is nu
een prachtige wadi.

20 - 40%

6.247

“Wij zijn bijzonder blij dat onze stemmen
gehoord zijn en serieus zijn genomen. We
mogen trots zijn op dit project wat betreft
groen met een sociaal karakter, precies wat
we voor ogen hadden.”

40 - 60%

5.274
60 - 80%

7.398
meer
dan 80%

Bewoner Herman Eilander
oktober 2020
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40 - 60%
60 - 80%

55
Disclaimer: www.bomenmonitor.nl/verst
eende_tuinen

/disclaimer

Oppervlakte
water
99.000 m2

Oppervlakte
verstening
13.000 m2
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Trouw over Het Vergeten Tuinseizoen, 3 oktober 2020
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Dagblad van het Noorden, 19 juni 2020
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AD Groene Hart, 21 augustus 2020

De Telegraaf Opinie, 3 maart 2020

Artikel ROmagazine, mei 2020
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AUTEUR KELLY KUENEN

Vijf jaar Steenbreek in Eindhoven

IN DE MEDIA

Ontstenen en
vergroenen door
brede aanpak
Eindhoven was een van de eerste gemeenten die zich aansloot bij Operatie
Steenbreek om waar mogelijk de particuliere en openbare ruimte te
ontstenen en te vergroenen. Vervolgens zijn met een scherpe focus in het
brede gemeentebeleid en participatie van veel belanghebbenden successen
geboekt. Toch krijgt ruimtelijke adaptatie op deze manier nog niet bij
iedereen de nodige prioriteit.

K

limaatadaptatie staat
nadrukkelijk in het
Eindhovense coalitieakkoord en is in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
opgenomen. De ambitie is het
vervangen van 127.500 tegels
op jaarbasis door groen, in de
openbare ruimte én bij
bewoners thuis. Zowel op
openbaar als privaat terrein
zijn diverse initiatieven
opgestart, vaak met een
ambitieus doel. Zo wordt in
de openbare ruimte bij iedere
herinrichting de eis gesteld dat
er tien procent minder
verharding terugkomt dan dat
er ligt. Hans van Oosterwijk,
adviseur water en klimaatadaptatie en sinds een jaar
coördinator Steenbreek bij
Gemeente Eindhoven:
‘Voorheen was de formulering
dat er “zoveel mogelijk groen”
moest worden teruggebracht,
maar dat zorgde voor te veel
ruis op de lijn. Het uitspreken
van een cijfermatige ambitie
werkt beter.’
Iedere projectleider laat nu
zien hoe hij dat doel denkt
te halen. ‘Die tien procent
wordt overigens niet altijd

gehaald, maar dat is bijvoorbeeld te compenseren met een
ander project dat meer groen
terugbrengt. Het zorgt er in
elk geval voor dat we streven
naar minder verharding. Dat is
waar het om gaat. We kennen
trouwens ook voorbeelden
waarbij projectleiders vooraf
inschatten die tien procent
niet te halen, maar uiteindelijk
bleek dat er meer dan dat is
gerealiseerd.’

van de woonomgeving. In
Eindhoven is juist met grote
corporaties afgesproken samen
te kijken naar de verduurzamingsopgave. Van Oosterwijk: ‘De corporaties hebben
veel grond en gebouwen in
eigendom, de gemeente ook.
Er ligt hier dus een gezamenlijke opgave. Elk jaar maken
we prestatieafspraken en
formuleren we in grote lijnen
wat we dat jaar gaan doen.’

Projectontwikkelaars

Woningcorporaties zijn met
name actief met de energietransitie en de verduurzaming
van woningen. Klimaatadaptatie staat minder op hun
netvlies, constateert Van Oosterwijk. ‘Al zijn sommige wel
bezig met de leefomgeving,
bijvoorbeeld in de vorm van
bewonersinitiatieven, waarin
de corporatie samen met bewoners werkt aan vergroening
en de gemeente zijdelings
betrokken is.’

Bouwers, veelal projectontwikkelaars, worden gestimuleerd tot het klimaatadaptief
maken van de omgeving met
een korting op de benodigde
waterberging wanneer zij bij
nieuwbouw groene maatregelen treffen. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van
een groendak of een groene
omgeving. Met een rekentool
is de verplichte waterbergingsopgave te berekenen.
In veel gemeenten vormt de
samenwerking met woningbouwcorporaties een struikelblok om snel slagen te maken
bij ontstenen en vergroenen
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Wilde Weelde
In het betrekken van de
bewoners en aansluiten bij
enthousiastelingen in de
gemeente ligt de basis van het

succes met Steenbreek. Jannie
Landa, voormalig coördinator gebiedsontwikkeling en
inmiddels met pensioen, is de
belichaming van die aanpak.
Ze stond van meet af aan in de
voorlinie. ‘Samen met Wilde
Weelde, een vakvereniging
van natuurvriendelijke ondernemers in het groen, ontstond
het idee om hier samen iets
mee te doen. Na een eerste
bijeenkomst van Stichting
Steenbreek heeft Eindhoven
zich aangemeld, omdat het
past bij de doelstellingen.’
In eerste instantie werd hulp
ingeroepen van de gemeentelijke stadsecoloog. In een
later stadium nam Landa
het proces over en werd met
Wilde Weelde besproken

hoe het proces aan te vliegen.
Samen met een aantal groene
aannemers en hoveniers, zo
luidde de conclusie. ‘We hebben een aantal bijeenkomsten
met deze partijen gehad om
hen te overtuigen om mensen
zover te krijgen hun tuin te
vergroenen. Daarna werd
door de gemeente contact
gezocht met woningcorporatie Woonbedrijf.’ Een ander
traject werd gestart binnen de
gemeente zelf. Daar werd de
beleidslijn: alles wat niet per
se bestraat hoeft te worden bij
herinrichting, gaan we niet
meer bestraten.
Landa haalde iedereen erbij
die een rol kon spelen bij de
ontstening en de vergroe-

ning. De betrokkenheid is in
de loop der jaren gegroeid,
vertelt ze. ‘In het begin
waren we af hankelijk van
het initiatief van een klein
groepje. Langzamerhand
werd het gemeengoed.’ De
Steenbreekgedachte werd
consequent doorgevoerd in
alle opgaven. Landa: ‘Eerst
was het tegels eruit, groen
erin. Nu is dat doorgetrokken
naar biodiversiteit. Dat is nog
wel een punt. Ik heb het idee
dat ontwerpers al snel denken: dan moeten we dat óók
nog doen. Maar daar wordt
nu binnen de gemeente ook
hard aan gewerkt.’
Beeld: Sjon Heijenga

Voor particulier eigendom
was het uitgangspunt om aan

»
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CONSULENTEN

Verantwoording: Het overzicht in deze Terugblik 2020 is niet helemaal volledig en bevat de hoogtepunten van
Steenbreek van het afgelopen jaar. De meest recente informatie is van medio decemer 2020.
Beeld: Sjon.nl, de beeldbank van de leefomgeving
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Stichting Steenbreek
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
www.steenbreek.nl
info@steenbreek.nl
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(Zalsman
informeren)

Samen zorgen voor
een groene, klimaatbestendige en gezonde
leefomgeving

