
Op 26 maart organiseren Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant de Steenbreek 

inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en 

partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema 

‘Samen voor meer groen in de buurt!’. De positieve impact op de onderlinge contacten 

die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. De uitgangspunten van de 

Omgevingswet komen ook aan bod. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met 

groen en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden 

met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een ander beleidsveld 

mee naar deze dag. 

Er zijn in totaal 125 plaatsen. Meld je op tijd aan via www.steenbreek.nl/aanmelden 

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: 26 maart
Locatie: Hoeven www.bovendonk.nl
Tijd: 10.30 tot 15.00 uur
Kosten: geen
Aanmelden: www.steenbreek.nl/aanmelden 
Routebeschrijving: www.bovendonk.nl/nl/contact/route
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2 DECEMBER

SAMEN ZORGEN VOOR EEN GROENE, BIODIVERSE EN KLIMAATBESTENDIGE LEEFOMGEVING

Op 2 december organiseren Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant de Steen-

breek inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten 

en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het 

thema ‘Samen zorgen voor een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving’. 

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat 

en wijk staat centraal. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met vergroening, 

biodiversiteit en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezig-

houden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een ander 

beleidsveld mee naar deze dag. 

Er zijn maximaal 125 plaatsen. Meld je op tijd aan via www.steenbreek.nl/aanmelden

STICHTING

https://www.steenbreek.nl/aanmelden


10.00 uur Inloop koffie/thee en bezoek aan informatiemarkt

10.30 uur  Welkom door dagvoorzitter Joop Spijker, senior-onderzoeker bij de WUR

10.40 uur ONDER HET MAAIVELD

 Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting en projectleider van het programma Onder het Maaiveld 

vertelt over het grote belang van een levende bodem. Onder het Maaiveld ziet het herstel van een rijk 

bodemleven als voorwaarde om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in stad en land het hoofd te 

bieden. De organisaties achter dit programma ontwikkelen een waarderingsmechanisme die gebruikers 

van de openbare ruimte helpt om bij nieuwe ontwikkelingen de bodem zo min mogelijk te verstoren.

11.00 uur STEENBREEK IN DE PRAKTIJK 

Aan de hand van 3 projecten gaat ambassadeur/juryvoorzitter Steenbreektrofee  

Margot Ribberink met de aanwezigen en de onderstaande initiatiefnemers in gesprek: 

 1.  Steenbreekvirus Harderwijk (winnaar categorie Burgerinitiatieven)

 2.  ikgroenhet Parkstad Limburg (winnaar categorie Professionals)

 3.  De Laarhorst Vergroend Arnhem (aanmoedigingsprijs)

12.15 uur  Gedeputeerde Hagar Rooijackers, provincie Noord-Brabant

 Hagar Roijackers is gedeputeerde voor Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak. Zij is er zich van 

bewust dat we voor een grote maatschappelijke uitdaging staan, waarbij alle partijen nodig zijn. 

Zij licht toe waar de provincie voor staat en het handelingsperspectief dat ieder voor zich heeft om 

daadwerkelijk bij te dragen aan een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving.

12.30 uur  Lunchpauze met mogelijkheid tot bezoek aan informatiemarkt 
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13.30 uur DE WEERBARSTIGE PRAKTIJK VAN TUIN VERGROENING

 Loes Witteveen, WUR/VHL

 Studenten van Van Hall Larenstein zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met de Visual Problem 

Appraisal (VPA) methode. Daarbij worden complexe maatschappelijke vraagstukken geportretteerd  

door een serie van diverse belanghebbenden te laten vertellen over het thema: ‘Mijn Tuin’. Met een  

serie korte tuin films van diverse burgers met verschillende tuinen, is een diversiteit aan beelden, 

verhalen en meningen beschikbaar. 

 Loes Witteveen presenteert de resultaten en vertelt meer over de grote betrokkenheid van burgers 

bij hun tuin evenals enorme verschillen in de beleving en gebruik van de tuin. Gebaseerd op dit 

oriënterende onderzoek wordt verder gekeken hoe mensen gemotiveerd worden tot vergroenen  

van de achtertuin.

14.00 uur ONTWIKKELEN SAMEN MET DE NATUUR 

 Harwil de Jonge, directeur Heijmans Vastgoed

 Bouwen én de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeteren: het kan, dat heeft Heijmans op allerlei 

plekken in ons land al bewezen. Hun kennis en ervaring op het gebied van ecologie en waterbeheer 

wordt ingezet op plekken waar zij ontwikkelen en bouwen, zowel in nieuw als in bestaand gebied. Als 

‘Makers van een gezonde leefomgeving’ vertelt Harwil de Jonge onder andere dat ook zij zich bewust 

zijn dat Nederland beschermd moet worden tegen wateroverlast, hitte en droogte. Schone lucht 

inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur. Groen en blauw zijn nodig om een 

gezonde leefomgeving te creëren.

 De openbare ruimte wordt op veel plekken klimaatbestendig en biodivers ingericht. Maar hoe worden 

bewoners bereikt om de eigen tuin te vergroenen? Ligt daar een rol voor de gemeente of voor de 

projectontwikkelaar? In aanbestedingen worden nog niet altijd duurzaamheidscriteria beschreven 

waardoor de keuze vooral financieel gedreven is. Welke taak ligt er voor gemeenten om vandaag al  

mee vorm te geven aan de toekomst van morgen?
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14.45 uur Terugblik op de dag door Wout Veldstra, voorzitter Stichting Steenbreek en Egbert Roozen,  

voorzitter van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).  

Na afloop wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties getekend. 

15.00 uur Uitnodiging netwerkborrel (hapje/drankje)

16.00 uur Einde
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PRAKTISCHE INFORMATIE:

Datum:  2 december

Locatie:  Stadstheater De Boemel 

Burgemeester Brokxlaan 8-76, Tilburg. 

Locatie ligt op 500 meter van Station 

Tilburg

Tijd:  10.00 tot 16.00 uur

Kosten:  Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten 

verbonden

Aanmelden:

www.steenbreek.nl/aanmelden

Routebeschrijving en parkeren:

www.theaterdeboemel.nl/contact

Vanwege de coronamaatregelen wordt bij binnenkomst 

gevraagd om de corona checkapp & legitimatiebewijs of 

om een negatieve covid-testuitslag. 

https://www.steenbreek.nl/aanmelden
https://www.theaterdeboemel.nl/contact

