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Acht jaar Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek is acht jaar geleden ontstaan uit de zorgen 

van een handjevol (stads)ecologen: hoe gaan we om met de de-

structieve invloed van de samenleving op onze ecologie en ons 

klimaat? Sindsdien is er veel gebeurd: Van een klein actiegroepje 

met een oorspronkelijk heel spontane en intuïtieve aanpak zijn we 

gegroeid naar een grote organisatie met een gedegen structuur, 

netwerk en een doelgerichte aanpak, die een aantrekkelijke part-

ner is voor veel andere organisaties die actief zijn in het gebied van 

groen, natuur en klimaat. In 2015 was Steenbreek een van de eerste 

organisaties die zich bekommerde om de particuliere tuin en inmid-

dels zijn er meerdere organisaties die zich in dit domein begeven. 

In de eerste jaren van ons bestaan lag de focus voornamelijk op 

bewustwording en het enthousiasmeren van doelgroepen door het 

overdragen van de juiste kennis, middelen en door het organiseren 

van vergroeningsacties om het draagvlak mee te versterken. Steen-

breek heeft er intussen mede voor gezorgd dat de positieve effec-

ten van vergroening breed worden gedeeld en erkend. Vanaf het 

begin ligt het accent in de uitvoering op een concrete aanpak met 

betrokkenheid van bewoners in actieve participatie; dat versterkt 

het draagvlak voor de aanpak van de complexe materie het beste.

Meerjarenplan

Het onderwerp vergroening wordt in de loop der jaren frequenter 

genoemd in verkiezingsprogramma’s (2022) en in de coalitieakkoor-

den (periode 2022 – 2026) van gemeenten: een resultaat waar het 

bestuur trots op is. Het betekende wel, dat we de afgelopen jaren 

een professionaliseringsslag gemaakt hebben, met name in de 

aansturing van onze organisatie. De resultaten van de enquête, die 

begin 2022 is uitgezet bij onze deelnemers en de positieve reac-

ties daarop hebben relevante aanknopingspunten geboden om het 

beleid voor de komende periode uit te werken. De afronding daarvan 

is bijna compleet; het nieuwe meerjarenplan dat in december is 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur is daarvan het resultaat. 

Verstening is passé

Intussen zien we dat er nog steeds veel gebieden zijn waar verste-

ning de norm is en vergroening nog geen vanzelfsprekendheid. Het 

gaat dan vaak om bestaande wijken, maar ook nieuwbouwwijken, 

bedrijventerreinen en ook om de tuinen van woningbouwcorpo-

raties en verenigingen van eigenaren. Bovendien is de verharding 

in de openbare ruimte de afgelopen jaren per saldo alleen maar 

toegenomen. De vanzelfsprekendheid waarmee deze gebieden nog 

steeds worden verhard, bijvoorbeeld voor steeds meer mobiliteit, 

past niet meer in deze tijd.

Groen de norm

In de komende periode van 2023 – 2026 willen wij van Steenbreek 

in samenwerking met onze partners ervoor zorgen dat juist ver-

groening in tuinen, bedrijventerreinen en in de openbare ruimte de 

norm gaat worden. De groeiende aandacht voor klimaatadaptatie en 

de zorgen bij het publiek over de consequenties van de klimaat- 

verandering (die helaas nog nauwelijks worden gedeeld in de po-

litiek en de economische sector) zullen ons daarbij helpen. In de 

uitvoering gaan de Omgevingswet en een nieuwe Waterwet daarbij 

ongetwijfeld een goede basis vormen. Steenbreek is klaar voor de 

volgende ronde!

Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen toe.

  

  

- Voorwoord -
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Wout Veldstra

voorzitter Stichting Steenbreek



Stichting Steenbreek is opgericht met een missie: de trend van verstening 

te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte, en onze leefomgeving 

in Nederland duurzaam te vergroenen. Daarbij kijken we verder dan enkel 

‘groen doen’, want dat is niet voldoende. De bescherming van biodiversiteit 

en oplossingen aandragen voor klimaatadaptatie zijn de belangrijkste 

vertrekpunten. Deze staan in verband met de positieve effecten die 

vergroening heeft op gezondheid & welzijn en de sociale cohesie.

Missie

De fase na ‘bewustwording’ is aangebroken: het belang van een groene omgeving komt 

steeds hoger op de agenda van gemeenten, provincies en Rijk. In de visie van Steenbreek is 

hierbij iedereen aan zet. Iedereen, van bestuurder tot inwoner, is verantwoordelijk voor een 

groene en gezonde leefomgeving. Groen draagt immers positief bij aan het veranderende 

klimaat en kan de achteruitgang van biodiversiteit tegengaan. Tijd voor Steenbreek om de 

komende jaren te richten op het bieden van handelingsperspectief 

en de focus te leggen op de uitvoering van vergroening in de publieke 

en private ruimte. Informeren, kennisdeling en enthousiasmeren blijft 

daarbij belangrijk, evenals het activeren van nieuwe doelgroepen.

Stichting Steenbeek werkt integraal vanuit vier kernthema’s:  

1. Biodiversiteit 

2. Klimaatadaptatie 

3. Sociale cohesie 

samen doen, een groene omgeving  

brengt mensen bij elkaar

4. Gezondheid 

een groene omgeving bevordert  

ontspanning en beweging
SOCIALE
COHESIEGEZONDHEID

BIODIVERSITEIT

KLIMAAT-
ADAPTATIE

STICHTING
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Begin 2022 heeft Stichting Steenbreek een behoefteonderzoek uitgevoerd 

onder aangesloten gemeenten en direct betrokkenen. Dit behoefteonderzoek 

heeft veel inzicht gegeven hoe er over Steenbreek wordt gedacht alsook welke 

wensen en behoeften er zijn. Waardevolle input voor het meerjarenplan van 

Stichting Steenbreek. 

Behoefteonderzoek 
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NK Tegelwippen  
maart tot en met oktober

Vanaf de Week van de Groene Tuin tot en met de maand van 

het Vergeten Plantseizoen kunnen gemeenten meedoen met 

het NK Tegelwippen om samen met zoveel mogelijk bewoners 

Nederland te vergroenen. Deze campagne wordt namens de 

coalitie ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ gevoerd 

door marketingbureau Frank Lee. Volgens de tegelteller van 

het NK zijn in 2022 zo’n 2,8 miljoen tegels gewipt. En dat is 

weer veel meer dan de 1,5 miljoen in 2021! Aanmelden voor het 

NK 2023 kan nog tot maart.

Pagina 6

Samenwerking NL Vergroent

Een groot aantal organisaties werkt in het partnerschap ‘NL Vergroent’ aan 

de doelstelling om de Nederlandse tuinen gezamenlijk sneller te vergroenen. 

’Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ is de overkoepelende slogan 

om aandacht te vragen voor minder steen en meer groen in tuinen. In deze 

bijzondere samenstelling werken wij aan drie jaarlijkse campagnes: De week van 

de Groene Tuin, het NK Tegelwippen en het Vergeten Plantseizoen.

Campagnes

Benieuwd naar de organisaties die 

meewerken aan NL Vergroent? Klik hier

Week van de Groene Tuin
12 t/m 18 april

Tijdens De Week van de Groene Tuin worden tuinbezitters 

gestimuleerd om hun eigen tuin en straat te vergroenen en te 

verduurzamen. De hele week worden verschillende tips ge-

deeld rondom zeven verschillende thema’s. In 2022 was Milieu 

Centraal namens de coalitie ‘Een groener Nederland begint in 

je eigen tuin’ campagneleider voor deze week. Speciaal voor 

gemeenten werd een webinar georganiseerd en campagne-

materiaal in de vorm van een toolkit beschikbaar gesteld.

inhoud

https://nk-tegelwippen.nl/
https://nk-tegelwippen.nl/gemeente-aanmelden-23/
https://www.nlvergroent.nl/
https://weekvandegroenetuin.nl/
https://steenbreek.nl/webinar-week-van-de-groene-tuin/
https://steenbreek.nl/download-de-toolkit-week-van-de-groene-tuin/
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Het Vergeten Plantseizoen 
Hele maand oktober

Sinds de laatste 30 jaar tuinieren we voornamelijk in de lente. Dat 

is een gemiste kans want het najaar is perfect voor de aanplant 

en andere werkzaamheden in de tuin. Daarom heeft NL Vergroent 

ook dit jaar van 1 t/m 31 oktober Het Vergeten Plantseizoen 

georganiseerd. Stichting Steenbreek was namens de coalitie 

kartrekker. Via (online) kanalen, nieuwsbrieven, tv-programma’s, 

dagelijks tuintips, tuinmagazines, etc. is heel Nederland weer op-

nieuw enthousiast gemaakt om juist in het najaar actief te planten 

en aan de slag te gaan in de tuin. Speciaal voor gemeenten werd 

een toolkit beschikbaar gesteld om bewoners te betrekken.

Succesvolle pilot met biologische bloembollen 

Om op een laagdrempelige manier 

de boodschap van Het Vergeten 

Plantseizoen onder de aandacht te 

brengen is dit jaar een bloembollen-

actie georganiseerd. Totdat de vorst 

in de grond zit, is het nog mogelijk 

om bloembollen te planten en zo een 

bijdrage te leveren aan de beleids-

doelstellingen voor klimaatadapta-

tie, biodiversiteit en een gezonde 

leefomgeving. De actie werd door de 

organisatie van het Vergeten Plant-

seizoen voor een groot deel geregeld.

De Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek 

hebben in mei campagne gevoerd om tuineigenaren en ge-

meenten ertoe te bewegen minder en anders te gaan maaien: 

Maai Mei Niet. De titel van de campagne slaat op het advies om 

in de maand mei (een deel van) het gazon niet te maaien. Dit in 

navolging op succes van de Belgische campagne en Engelse 

‘No Mow May’. In mei komen vaak de eerste eitjes uit die door de 

wilde bij zijn gelegd en hebben insecten minder keuze uit bloe-

men dan in de zomer. 

Tuineigenaren in Nederland hebben meegedaan met hun  

gazon. Ze ontvingen tips en hebben tellingen doorgegeven. 

Maai Mei Niet was deze eerste editie -ondanks het droge voor-

jaar- al een groot succes met 708 aangemelde gazons. 13 

Gemeenten in Nederland hebben zich officieel aangemeld en 

hun berm- en gazon beheer aangepast naar een ecologische 

maaiwijze. Steenbreek organiseerde een webinar via Teams 

over ‘Goed maaibeleid voor biodiversiteit. Vanwege het succes 

wordt Maai Mei Niet in 2023 opnieuw georganiseerd.

Een bloeiende lente... plant je in de herfst

PLANT

HET 
VERGETEN
SEIZOEN 

EEN BLOEIENDE LENTEEEN BLOEIENDE LENTE
PLANT JE IN DE HERFST!PLANT JE IN DE HERFST!

Onderdeel van:

Een
bloeiende lente... plant je in deherfst

PLANT

HET 
VERGETEN
SEIZOEN 

BLOEM
BOLLEN

ACTIE2022

GRATISGRATIS
BLOEM-BLOEM-
BOLLENBOLLEN

2022

HAAL HAAL 
ZE OP!ZE OP!

ZATERDAG
8 OKTOBER8 OKTOBER
ZATERDAGZATERDAGZATERDAG

bloeiende lente

OP DE OP DE 
ZONNEHOFZONNEHOF

13:00-16:00

HVPS A2 poster 2022.indd   1HVPS A2 poster 2022.indd   1 06-07-2022   11:1406-07-2022   11:14
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Maai Mei Niet
Hele maand mei

https://vergetenplantseizoen.nl/
https://drive.google.com/drive/folders/13lBI2DQpHqgfkOkeYyb22r_Sx795a1Wt
https://steenbreek.nl/vergeten-plantseizoen-2022-bloembollenactie/
https://steenbreek.nl/vergeten-plantseizoen-2022-bloembollenactie/
https://www.maaimeinietnederland.nl/
https://steenbreek.nl/maai-mei-niet-meedoen-met-gazon/
https://steenbreek.nl/maai-mei-niet-meedoen-met-gazon/
https://steenbreek.nl/resultaten-maai-mei-niet-nederland-2022/
https://steenbreek.nl/maai-mei-niet-webinar-maaibeleid-voor-biodiversiteit/
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Met de grote klimaatopgaven die de gemeenten de komende jaren 

staan te wachten, is inzicht in verstening, hittestress en aantal en 

locaties van bomen in zowel de openbare ruimte als in particuliere 

tuinen onontbeerlijk. De kaarten van de Steenbreek Atlas zijn 

nuttig voor de politiek, beleidsmakers en bewoners omdat de 

kaarten zowel de problemen als de kansen duidelijk maken.  

De Steenbreek Atlas is door Cobra Groeninzicht aangeboden 

aan Stichting Steenbreek die op haar beurt de kaarten aanbiedt 

aan de aangesloten gemeenten. Zij krijgen via de Steenbreek 

consulent gratis toegang tot de Atlas.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is 
Stichting Steenbreek in de top 30 geëindigd van 
de Duurzame 100, de lijst van groene denkers en 
doeners die dagblad Trouw ieder jaar publiceert. 
Volgens voorzitter Wout Veldstra een bevestiging 
van de groei van Steenbreek: ‘We zijn met onze 
groene acties dicht bij de mensen in hun eigen 
leefomgeving nog steeds op de goede weg!’

Arcadis heeft in november 2022 voor de tweede keer de 

Gezonde Stad Index gepresenteerd. Deze alinea uit het 

rapport is voor Steenbreek een mooie bevestiging van onze 

werkzaamheden.

Operatie Steenbreek en het NK-tegelwippen zijn twee 

initiatieven die Nederland ‘bottum-up’ veranderen. Het 

vergroenen van straten en tuinen is de laatste jaren in 

opkomst en gemeenten ondersteunen diverse initiatieven 

en zijn druk bezig met het formuleren van beleid hoe 

bewoners te betrekken bij het beheer van de openbare 

ruimte. Dit groen op kleine schaal heeft meerdere voordelen: 

het vergroot de biodiversiteit, verlaagt de hittestress en 

verbetert de waterafvoer. Maar bovenal vergroot het het 

eigenaarschap door het samen te doen.

Lancering Steenbreek Atlas

Duurzame 100 Gezonde Stad Index 2022

Steenbreekatlas 2.0

Nr. 27
2022
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https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/06/Steenbreek-Atlas-informatie.pdf
https://www.trouw.nl/dossier/duurzame-100-2022
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/Arcadis-Gezonde-Stad-Index-2022.pdf
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Bijeenkomsten
Inspiratiedag

De inspiratiedag is onder andere 

bedoeld voor gemeenten 

en partners om kennis en 

ervaringen met elkaar te delen 

rondom het thema ‘Samen 

zorgen voor een groene, bio-

diverse en klimaatbestendige 

leefomgeving’. De inspiratiedag 

in Tilburg werd op donderdag 

19 mei in samenwerking met 

provincie Noord-Brabant 

georganiseerd.

Excursies, kennis- en 
netwerkbijeenkomsten

• Friese gemeenten op excursie 

naar Schiermonnikoog 

• Masterclass natuurinclusief 

ontwerpen  (deze heeft 3x 

plaatsgevonden)

• Netwerkbijeenkomst Utrecht 

Groen in de gebouwde 

omgeving

• Netwerkbijeenkomst Samen 

voor een groene, gezonde 

Brabantse leefomgeving

• Excursie ikgroenhet projecten 

Limburg 

Groene gezonde bedrij-
venterreinen estafette
De eerste etappe van de Groene 

Gezonde Bedrijventerreinen 

Estafette ging 10 oktober van 

start op de High Tech Campus 

in Eindhoven. De Groene 

Gezonde Bedrijventerreinen 

Estafette is een initiatief van 

Stichting Steenbreek, SKBN, 

Natuur- en Milieufederaties 

en Samen Klimaatbestendig. 

In samenwerking met 

NL2025 willen we dat 

meer bedrijventerreinen 

duurzaam worden ingericht 

en natuurinclusief en 

klimaatbestendig zijn. In 

2023 worden nog meer 

bijeenkomsten in de vorm 

van excursies georganiseerd 

op inspirerende en vooruit-

strevende groenblauwe 

bedrijventerreinen door heel 

Nederland.

Nationale Groendag

Na drie jaar vond er weer een 

fysieke Nationale Groendag 

plaats. Deze keer waren we op 

dinsdag 27 september in Almere 

te gast.  

 

Een inspirerende dag in 

samenwerking met provincie 

Flevoland, gemeente Almere en 

Floriade Expo 2022.

Groene 
Gezonde 
Bedrijventerreinen 
Estafette

NATIONALE 
GROENDAG
2022

STICHTING

27 SEPTEMBER
FLORIADE ALMERE

Hoe houd je in de toekomst een 
stad leefbaar als het gaat om 

stedelijke ontwikkeling op 
macroniveau?

Hoe betrek je op micro niveau 
bewoners bij het vergroenen 

van straat en tuin?

rolbanner nationale groendag.indd   1rolbanner nationale groendag.indd   1 20-09-2022   09:5620-09-2022   09:56

inhoud

https://steenbreek.nl/inspiratiedag/
https://steenbreek.nl/friese-gemeenten-op-excursie-naar-schiermonnikoog/
https://steenbreek.nl/friese-gemeenten-op-excursie-naar-schiermonnikoog/
https://steenbreek.nl/masterclass-natuurinclusief-ontwerpen-20-september/
https://steenbreek.nl/masterclass-natuurinclusief-ontwerpen-20-september/
https://steenbreek.nl/kennismiddag-haal-groen-uit-de-bubbel/
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/12/Netwerkbijeenkomst-Utrecht-groen-in-de-gebouwde-omgeving-uitnodiging-programma.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/12/Netwerkbijeenkomst-Utrecht-groen-in-de-gebouwde-omgeving-uitnodiging-programma.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/12/Netwerkbijeenkomst-Utrecht-groen-in-de-gebouwde-omgeving-uitnodiging-programma.pdf
https://steenbreek.nl/save-the-date-netwerkbijeenkomst-brabant/
https://steenbreek.nl/save-the-date-netwerkbijeenkomst-brabant/
https://steenbreek.nl/save-the-date-netwerkbijeenkomst-brabant/
https://steenbreek.nl/12-mei-excursie-ikgroenhet-projecten/
https://steenbreek.nl/12-mei-excursie-ikgroenhet-projecten/
https://steenbreek.nl/groene-gezonde-bedrijventerreinen-van-start-op-high-tech-campus/
https://www.nationalegroendag.nl/
https://steenbreek.nl/nationale-groendag-op-floriade-inspireert-deelnemers/
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Webinars
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Talkshow: 50 jaar grenzen aan de groei 

Talkshow: Herstel van het bodemleven in Nederland

Inspiratiewebinar over pesticidevrije tuinen en openbare ruimten 

Inspiratiewebinar over het belang van biologische bloembollen in de openbare ruimte

inhoud

Pientere tuinen

Pientere Tuinen is een ambitieus driejarig project van 

Stichting Steenbreek, Future City Foundation en WeCity met 

betrokkenheid van het Rijksinstituut van Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM), Hogeschool Van Hall Larenstein en de 

Provincie Utrecht. Door als gemeente mee te doen met dit 

project worden bewoners bewust gemaakt van de noodzaak 

van vergroenen, gestimuleerd met tuintips en voorlichting 

én de resultaten worden gemeten via sensoren.

Roadshow Biodiversiteit

De Roadshow ‘Aan de slag met biodiversiteit’ werd in 2022 op zes verschillende locaties in het land georganiseerd 

voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. Deelnemers werden meegenomen 

in het belang van biodiversiteit en kregen praktische handvatten. De relatie met andere actuele thema’s als klimaat, 

waterberging, verzilting, verzuring maar ook energietransitie en omgevingswet waren belangrijke aspecten.

Deze roadshow werd georganiseerd door Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC 

Groene Ruimte in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

aan de slag met biodiversiteit

https://steenbreek.nl/webinar-50-jaar-grenzen-aan-de-groei-wat-gaan-we-de-komende-50-jaar-doen/
https://steenbreek.nl/terugkijken-talkshow-herstel-van-bodemleven-in-nederland-en-aftermovie/
https://steenbreek.nl/inspiratiewebinar-over-pesticidevrije-tuinen-en-openbare-ruimten/
https://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/display.php?N=5124&S=12385&List=828
https://pienteretuinen.nl/
https://www.aandeslagmetbiodiversiteit.nl/roadshows
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Inzicht in tuinervaring

Gemeente Rheden en Stichting Steenbreek zijn benieuwd naar de ervaringen van tuingebruikers in Velp, Rheden, 

De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren. Voor meer inzicht gaan studenten van Hogeschool Van Hall 

Larenstein uit Velp in 2022/2023 onderzoek doen. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of en wanneer mensen 

over gaan tot vergroening en welke rol de gemeente en Stichting Steenbreek hier mogelijk in kunnen spelen.

Onder het Maaiveld

IUCN NL, NIOO-KNAW, De Vlinderstichting en het Centrum voor Bodemecologie 

werken samen in het programma Onder het Maaiveld om een structurele 

verandering in de omgang met de bodem te bewerkstelligen. Stichting Steenbreek 

heeft als partner van Onder het Maaiveld in 2021/2022 in al haar activiteiten het 

belang van een levende bodem meegenomen. Voor professionals werd onder 

andere een talkshow over het herstel van het bodemleven in Nederland 

georganiseerd. Ten behoeve van bewonerscommunicatie zijn twee campagnes 

gelanceerd met bijbehorende toolkit, namelijk:

’Een levende tuin begint bij de bodem’ en ‘Vang jij al regenwater op in de tuin’.

https://steenbreek.nl/gemeente-rheden-en-stichting-steenbreek-zijn-benieuwd-naar-tuingebruik/
https://onder-het-maaiveld.nl/
https://steenbreek.nl/terugkijken-talkshow-herstel-van-bodemleven-in-nederland-en-aftermovie/
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/10/DEF-flyer-onder-het-maaiveld-bodem-web-111021.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/10/DEF-flyer-OHM-Vang-jij-al-regenwater-op-in-de-tuin-webversie.pdf
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Steenbreektrofee
Elk jaar reiken wij de Steenbreektrofee uit aan een innovatief 

en duurzaam project dat laat zien hoe groen en water op een 

praktische manier kan worden benut. 

Winnaars 2022

Winnaar categorie Maatschappelijke initiatieven

Groengroep Groenoord Zuid Leiden
De bewoners zijn ware pioniers geweest in een tijd toen vergroening 

nog niet zo hoog op de agenda stond. Van het aanleggen van 

geveltuinen, boomspiegels, vlindertuin, vergroenen van speelplaatsen 

tot aan het plaatsen van bijenhotels, egelhuizen, nestkasten en 

regentonnen. Al deze kleine projectjes in de wijk bij elkaar zorgen voor 

het verbeteren van de biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van 

de wijk. Daarnaast zijn er de positieve effecten op de gezondheid en het 

onderling contact in de buurt is verbeterd. KLIK HIER

Winnaar categorie Professionals

Wijkpark Cromvliet Den Haag
Het Cromvlietplein en omgeving vroeg om verbetering vanwege 

de verslechterde leefbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte en 

problematiek vanwege hittestress en wateroverlast. De meerjarige 

wijkaanpak toont lef en durf om de herinrichting te benutten om de 

sociale en fysieke leefbaarheid van bewoners te verbeteren. In het 

totaal is ongeveer 2.000 m2 extra groen toegevoegd. Wegen zijn 

versmald en stoepen zijn deels vervangen door vakken met planten, 

bloemen en hagen. De Urban Waterbuffer vangt regenwater op, zuivert 

het en slaat het water diep onder de grond op. Alle koppelkansen zijn 

benut op het vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en 

sociale cohesie. KLIK HIERLinkerzijde: Groengroep Groenoord Zuid Leiden. Links Grace Innemee en Katja Yordanova 
Rechterzijde: Wijkpark Cromvliet Den Haag. Links John Nieuwmans en Arno Lammers

https://steenbreek.nl/steenbreektrofee-2022/
https://steenbreek.nl/tomeloze-vrijwilligersinzet-uit-de-groenbuurt-leiden/
https://steenbreek.nl/unieke-aanpak-wijkpark-cromvliet-den-haag/
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Aanmoedigingsprijs

De Straatboer Make-Over Zwolle
De Straatboer make-over is ontstaan vanuit het idee dat wanneer 

we planten scheuren en delen tijdens de onderhoudsbeurt, we deze 

planten net zo goed een tweede leven kunnen geven. Tegels eruit, 

deelplanten erin. Straatboer gebruikt deze planten om versteende 

tuinen van sociale huurwoningen te vergroenen. Bewoners worden 

daadwerkelijk geholpen. Door letterlijk te zien en te ervaren dat de tuin 

mooier is geworden, komt een beweging op gang. Ook vanuit de buurt. 

Bewoners gaan vaker met elkaar in gesprek en vertellen waarom hun 

tuin is vergroend. KLIK HIER.

NIEUW op Steenbreek.nl • Inwonerspagina

• Nieuwspagina voor Steenbreekgemeenten

Updates Groene menukaarten

• Steenbreek Atlas

• Inheemse geveltuinen pakketten

• Rooftop Revolution voor multifunctioneel dakgebruik

• Vitens: Wijs met drinkwater in de tuin

• Sedumtegels

• Nationale Boomfeestdag: ieder kind een boom

Stichting Rooftop Revolution zet zich in voor multifunctioneel dakgebruik ten behoeve van klimaatadaptatie. Hittestress, 

wateroverlast, luchtvervuiling en weinig groen zijn vooral stedelijke problemen. Er zijn vele oplossingen, maar vaak 

wordt er één specifieke oplossing over het hoofd gezien, namelijk het inzetten van het grootste braakliggende terrein: 

de daken. In Nederland ligt 400 vierkante meter plat dak, zo’n 80.000 voetbalvelden. Naast de vele voordelen die groene 

daken bieden, is een groen uitzicht ook gewoon prachtig. 

HOE WERKT ROOFTOP REVOLUTION? 
Stichting Rooftop Revolution werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak in opdracht van overheden, woningcorporaties, vereni-

gingen van eigenaren (vve’s) en andere vastgoedpartijen. Aan de hand van een gebiedsanalyse worden probleemgebieden en 

het potentieel oplossend vermogen van de daken in kaart gebracht. Vervolgens wordt campagne gevoerd om zoveel mogelijk 

enthousiasme los te maken. Na deze fase start de inhoudelijke begeleiding van de realisatie van de daken. 

WAT IS EEN ‘DUURZAME DAKEN KANSENKAART’?
De Duurzame Daken Dansenkaart vormt de basis voor de gebiedsanalyse. Aan de hand van data zoals pandindicatoren 

(bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak) en omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress wordt 

er een visualisatie gemaakt die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten 

van het daklandschap. In deze analyse kunnen zowel woongebieden als bedrijventerreinen meegenomen worden.

We onderscheiden daarin de volgende opties:

• groen betekent dat het dak geschikt is voor een groen dak; 

• blauw is goed voor waterberging;

• geel is voor duurzame energie; 

• paars is extra woonruimte op het dak;

• rood is een toegankelijk dak geschikt voor recreatie;

• grijs is een dak zonder duurzame functie.

Een combinatie van verschillende kleuren kan ook. Dat zijn de mooiste daken: ze hebben namelijk een grotere 

maatschappelijke waarde dan een monofunctioneel dak. 

De Duurzame Daken Kansenkaart en rapportage kunnen vervolgens gebruikt worden als input voor beleid. De kaart 

beantwoordt vragen als: wat zijn de meest urgente gebieden en waar liggen de grootste kansen? 

STICHTING

ROOFTOP REVOLUTION 
VOOR MULTIFUNCTIONEEL DAKGEBRUIK

WWW.STEENBREEK.NL

Beeld: Martijn Beekman

WWW.ROOFTOPREVOLUTION.NL

STICHTING

In 2022 organiseert Stichting Nationale Boomfeestdag de 65e Nationale Boomfeestdag. Dé dag dat kinderen voor hun 
groene en gezonde toekomst bomen en struiken planten. In de Nederlandse Bossenstrategie (2020) benadrukken het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies de wens om elk kind tijdens de basisschoolperiode 
een boom te laten planten. De Boomfeestdag wordt genoemd als het instrument om dat te realiseren. 

WAAROM DE BOOMFEESTDAG?
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om 

kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer kennis over 

en begrip voor natuur bij te brengen. Dit gebeurt met 

natuureducatie met als hoogtepunt het planten van 

een boom tijdens de Nationale Boomfeestdag. Door het 

planten van een boom in de basisschooltijd beklijft het 

belang van bomen voor een duurzame leefomgeving beter 

en worden kinderen geïnspireerd om nu en in de toekomst 

hun ‘boompje’ bij te dragen.

EEN BOOMFEESTDAG IN UW GEMEENTE
Het planten van bomen draagt zichtbaar bij aan een 

groenere en gezondere leefomgeving, waar het prettig 

wonen, werken en recreëren is. Bomen dragen tevens bij 

aan de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. 

Maar een Boomfeestdag is vooral een feestelijke manier 

om natuureducatie te verzorgen en de jonge burgers van 

de gemeente op een leuke en toegankelijke manier te 

betrekken bij hun eigen groene toekomst. 

HOE KUNT U MEEDOEN?
In vrijwel elke gemeente is een van de ambtenaren 

‘contactpersoon Boomfeestdag’ die jaarlijks een of meer 

vieringen organiseert. De plant- of natuureducatieve 

activiteiten worden meestal op de datum van de Nationale 

Boomfeestdag gehouden , maar het kan ook zo zijn 

dat lokaal voor een andere dag wordt gekozen. Het 

planten van de bomen gebeurt vaak op grond van de 

gemeente; een alternatief is het terrein van een andere 

grondeigenaar. De gemeente biedt vaak ondersteuning in 

de vorm van kennisdeling of het beschikbaar stellen van 

plantgoed of budget. Ook kunnen NME-centra (Natuur- en 

milieueducatie) en vrijwilligers helpen de Boomfeestdag 

tot een succes te maken. De BomenMap van Stichting 

Nationale Boomfeestdag kan worden gebruikt als input 

voor natuureducatie op basisscholen.

WAT DOET DE STICHTING?
De stichting organiseert samen met een gastgemeente de 

Nationale Viering. Verder kan de stichting de gemeenten, 

NATIONALE BOOMFEESTDAG:   
IEDER KIND EEN BOOM

WWW.STEENBREEK.NL WWW.BOOMFEESTDAG.NL

Geveltuinen kunnen een mooie bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Om de biodiversiteit écht te ondersteunen is het 
belangrijk om goed na te denken over welke planten je gebruikt. Inheemse planten van regionale herkomst hebben een veel 
grotere waarde voor wilde bijen en andere insecten in de tuin, dan exotische en gecultiveerde soorten. In samenwerking 
met Cruydthoek biedt Steenbreek kant-en-klare geveltuinpakketten voor zonnige of schaduwrijke gevels.

STICHTING

GEVELTUINPAKKET MET 
INHEEMSE WILDE PLANTEN

WWW.STEENBREEK.NL

Waarom inheems?
Inheemse planten zijn soorten die binnen hun natuurlijke 

verspreidingsgebied voorkomen. Deze inheemse planten 

van regionale herkomst zijn aangepast aan de Nederlandse 

omstandigheden en hebben bovendien duizenden jaren de tijd 

gekregen om een goede match te vormen met onze insecten. Deze 

planten bloeien op het juiste moment en bieden daardoor op het 

juiste moment voedsel aan lokale populaties van vlinders, wilde 

bijen en andere insecten én hun larven.

Het najaar, een ideale plantperiode
De geveltuinpakketten worden uitgeleverd in het najaar. Het 

najaar is een ideale plantperiode, want dan is de grond nog warm 

en vochtig. De planten kunnen goed wortelen en gaan sterk de 

winter in, waardoor ze in het vroege voorjaar al kunnen groeien en 

bloeien.

Aanbod voor ‘Steenbrekers’
Een geveltuinpakket bestaat uit regionale inheemse planten voor 

een geveltuin van 3 tot 4 meter. Dit zijn planten met ecologische 

meerwaarde voor mens en dier, in stad en op het platteland. Je 

hebt keuze uit een zon of (half)schaduw pakket voor zonnige of 

schaduwrijke gevels. In een pakket zitten 12 planten van 7 soorten. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de soorten gekozen.

De verkoopprijs per pakket is € 44,00 excl. BTW. Gemeenten die 

deelnemen aan Stichting Steenbreek krijgen een korting en betalen 

€ 36,20 excl. BTW.

Geveltuinpakket Zon
Duizendblad Achillea millefolium

Gele kamille Anthemis tinctoria

Betonie Betonica officinalis

Prachtklokje Campanula persicifolia

Wilde cichorei Cichorium intybus

Kartuizer anjer Dianthus carthusianorum

Beemdkroon/Duifkruid Knautia arvensis/Scabiosa columbaria

Gewone margriet Leucanthemum vulgare

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus

Wilde marjolein Origanum vulgare

Veldsalie Salvia pratensis

Grote tijm Thymus pulegioides

Geveltuinpakket Halfschaduw
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 

Ruig/Akkerklokje Campanula trachelium/rapunculoides

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea

Bosaardbei Fragaria vesca

Lievevrouwebedstro Galium odoratum

Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum

Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon

Wilde marjolein Origanum vulgare

Gulden sleutelbloem Primula veris

Gewone brunel Prunella vulgaris

Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis

Dagkoekoeksbloem Silene dioica
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STICHTING

Met kant-en-klare ‘Sedumtegels’ wordt het erg eenvoudig om de straat, buurt of wijk te vergroenen: een stoeptegel 

eruit en vervangen door een bakje met dezelfde afmetingen waarin verschillende Sedumplanten staan. Geen substraat, 

niet wroeten in aarde, eenvoudig tegel eruit en de Sedumtegel erin. Het geeft niet alleen een veel mooier en groener 

aanzicht, op deze wijze wordt op bescheiden wijze meegewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit.  

WAT IS DE SEDUMTEGEL?
De Sedumtegel is een bakje van 30 bij 30 centimeter, 

het formaat van een standaard stoeptegel, met acht 

verschillende soorten Sedum die zijn geselecteerd op 

bloeitijd en winterhardheid. Het bakje is 4 centimeter hoog 

en past precies in de ruimte van een stoeptegel: tegel eruit, 

bakje erin.

WAT IS HET VOORDEEL VAN DE 
SEDUMTEGEL?
• De tegel is kant-en-klaar om in de grond gezet te 

worden; er hoeft geen substraat gebruikt te worden.

• Het Sedumbakje is gemaakt van kokos en volledig 

afbreekbaar.

• Acht verschillende soorten Sedum bloeien om beurten in 

de zomermaanden en zijn wintergroen.

• Het product is biologisch geteeld.

• Insecten hebben het hele jaar door voedselaanbod.

• Sedum is een vetplant en heeft weinig water en 

onderhoud nodig. 

• De biodiversiteit in de omgeving wordt verhoogd. 

• Bovendien zorgt de tegel voor opvang van hemelwater 

(klimaatadaptatie).

• Er groeit het eerste jaar van onder uit de bodem geen 

onkruid doorheen.

• De Sedumtegel kan op verschillende plekken worden 

geplaatst zoals stoepen, randen, plantsoenen, wadi’s, 

borders. 

WAAR KOMT DE SEDUMTEGEL VANDAAN?
De Sedumtegel is ontwikkeld door Marjo en Robert 

Martens van kwekerij Sedumplus in Meterik waar 

duurzame en biologische Sedumproducten worden 

geteeld. Sedumplus is partner van NL Greenlabel 

waarmee samen wordt gewerkt aan een duurzame 

leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarnaast wordt 

samengewerkt met gemeenten, scholen, bedrijven en 

instellingen en worden mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans gegeven zichzelf te ontwikkelen. 

EENVOUDIG VERGROENEN MET 
SEDUMTEGELS

WWW.STEENBREEK.NL WWW.SEDUMPLUS.NL 

Gemeenten kunnen sinds kort beschikken over de Steenbreek Atlas. Een interactief dashboard met 2D-kaarten over de 
mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte én klimaatinformatie. De Steenbreek Atlas wordt ondersteund 
met een 3D-component. De digitale atlas is ontwikkeld door Cobra Groeninzicht en wordt door Stichting Steenbreek 
aangeboden aan de aangesloten gemeenten.

Wat is de Steenbreek Atlas
De Steenbreek Atlas is een interactief dashboard met thematische 

2D-kaarten waarop te zien is in hoeverre tuinen en de openbare 

ruimte zijn versteend. Tevens zijn er kaarten met andere 

thematische gegevens, zoals hittestress, een hotspotkaart voor 

verstening, gecombineerd met de BomenMonitor. 

Er is een extra laag toegevoegd waarmee het toekomstperspectief 

van de klimaatstressgebieden duidelijk en inzichtelijk gemaakt 

wordt als er niets wordt gedaan aan klimaatadaptatie. Daarvoor 

is gebruikgemaakt van de rapporten over klimaatverandering van 

het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van 

de Verenigde Naties. Daarnaast is er een separate viewer voor  

3D-beelden.

Waarom zijn de kaarten interessant?
Met de grote klimaatopgaven die de gemeenten de komende jaren 

staan te wachten, is inzicht in verstening, hittestress en aantal en 

locaties van bomen in zowel de openbare ruimte als in particuliere 

tuinen onontbeerlijk. De kaarten van de Steenbreek Atlas zijn 

nuttig voor de politiek, beleidsmakers en bewoners omdat de 

kaarten zowel de problemen als de kansen duidelijk maken. Aan 

de hand van de kaarten kunnen analyses gemaakt worden: 

Waar zitten de grootste kansen voor ontstenen? Waar zitten de 

hotspots? Hoe kun je het best met de informatie omgaan?

Wat vind je in de Atlas?
De Steenbreek Atlas bestaat uit de volgende onderdelen:

• versteningskaart tuinen

• versteningskaart openbare ruimte/bedrijventerreinen

• versteningsheatmap

• groenheidskaart

• BomenMonitor met boomkronen

• temperatuurkaart

• sociaal inkomen op buurtniveau

Optioneel zijn:

• klimaatstressgebieden van dit moment

• klimaatstressgebieden in de nabije toekomst

• klimaatstressgebieden in de verre toekomst

• 3-30-300 regel: vanuit de woning heb je zicht op tenminste 

3 bomen, 30 procent van de oppervlakte in elke wijk moet 

voorzien zijn van een bladerdak, iedereen moet binnen 300 

meter van zijn woning een park of groene ruimte kunnen 

bereiken van tenminste 1 hectare.

STICHTING

STEENBREEK ATLAS AANZET TOT HANDELEN

WWW.STEENBREEK.NL

Steenbreekatlas 2.0

Steenbreekatlas 2.0

Steenbreekatlas 2.0

Steenbreekatlas 2.0 Steenbreekatlas 2.0

STICHTING

Dagelijks gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater. Het meeste drinkwater gebruik je om te douchen, in bad te gaan 
of om de wc door te spoelen. Met een paar kleine aanpassingen kun je al vele liters drinkwater besparen. Dat is goed 
voor je portemonnee én goed voor de natuur. Want door met z’n allen wijs met drinkwater om te gaan, houden we het 
grondwater op peil en de natuur groen.

WAT IS HET DOEL?
Het doel is dat je volgende zomer geniet van een groene 

tuin zonder dat daarvoor drinkwater nodig is. Hoe dat kan, 

staat centraal in de wijs-met-drinkwater-campagne ‘Een 

groene tuin kan zonder drinkwater’ van drinkwaterbedrijf 

Vitens samen met de Groene Klimaatpleinen van 

Tuinbranche Nederland en Stichting Steenbreek. 

WAAR DRAAIT DE CAMPAGNE OM?
De campagne draait om drie handelingsperspectieven:

1. werk maken van regenwateropvang;

2. kiezen voor droogtebestendige planten;

3. vocht vasthouden door het laten liggen van 

herfstbladeren of met behulp van houtsnippers of 

cacaodoppen. Door nieuwe planten juist in de herfst in 

de tuin te zetten, krijgen de wortels voldoende tijd om te 

groeien, waardoor de planten tijdens droogte zelf water 

uit de bodem kunnen halen.

WIJS MET DRINKWATER  
AAN DE SLAG IN DE TUIN

WWW.STEENBREEK.NL WWW.VITENS.NL

Steeds meer mensen sproeien hun tuin minder in een droge zomer om drinkwater te sparen. Hoe mooi zou het zijn als je geen drinkwater hoeft te gebruiken voor je tuin? En dat deze dan toch mooi groen blijft?  Met deze drie tips is je tuin voorbereid op warmte én droogte.

Tip 1: Vang regenwater op
Regenwater is het ideale tuinwater en er zijn steeds meer soorten regentonnen op de markt. In allerlei maten en kleuren. Er zijn zelfs schuttingen om regenwater in op te vangen.  Kijk bij je tuincentrum of hovenier wat past in jouw tuin.

Tip 2: Kies planten die  
tegen de droogte kunnen
Sieruien, trompetklimmers en lavendel. Drie voorbeelden van mooie bloeiers die goed bestand zijn tegen hitte en droogte. Ontdek de top 10 via de QR code. Plant je ze in het najaar? Dan hebben ze genoeg kans om wortels te krijgen, voordat het warm en droog wordt.

Tip 3: Hou vocht vast met 
houtsnippers of een laagje 
bladeren

Laat in de herfst een laagje bladeren liggen tussen de planten. Of kies voor houtsnippers of cacaodoppen. Ze zorgen ervoor dat de aarde in de borders vochtiger blijft.

Meer inspiratie op een Groen KlimaatpleinWil je de tuin echt klimaatbestendig maken? En weten of daarvoor subsidies zijn in jouw woonplaats? Kijk dan eens op www.groenklimaatplein.nl (zie QR-code). Daar vind je nog meer tips voor een groenere tuin.

Download de flyer:
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/22.0503_WijsMetDrinkwater_Folder_WT.pdf

Aanmelden 
KLIK HIER!

voor de Steenbreektrofee ‘23 
kan van 1 februari t/m 20 mei 
2023

https://steenbreek.nl/de-straatboer-make-over-voorbeeldproject-voor-nederland/
https://steenbreek.nl/
https://steenbreek.nl/inwoners/
https://steenbreek.nl/category/steenbreekgemeenten/
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/06/Steenbreek-Atlas-informatie.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/07/Groene-menukaart-Inheemse-geveltuinen-web.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/08/Groene-menukaart-Rooftop-web.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/A4-Groene-Menukaart-Vitens-web.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/04/A4-Groene-Menukaart-Sedumtegel-040522-002.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/01/Inlegvel-Nationale-Boomfeestdag.pdf
https://steenbreek.nl/trofee/
https://steenbreek.nl/trofee/
https://steenbreek.nl/trofee/
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Steenbreekacties door gemeenten
Enkele voorbeelden
1. Nijmeegse actie ‘Pijpenkappuh’: 150 regenpijpen afgekoppeld in 2022

2. In Helmond gratis plantjes in ruil voor stoeptegels

3. Gemeente Utrecht: Geveltuinenburendag 2022

4. Gemeente Winterswijk: de Groene Tuin Actie

5. Boomspiegelfeest aan de Arnhemseweg in Rheden 

In de media
Online

In de media
Offline: 2 Steenbreekspecials

2
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1

3
5 45
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0

3
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0
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1

7

0

0

9

2

1

0

Website
Berichten online 
(tot half december)

Volgers

Volgers

Volgers

Volgers

Nieuwsbrief Partners 
Adressen partners en 

deelnemers

Nieuwsbrieven 
verstuurd 

Nieuwsbrief Particulier
Adressen algemeen

De natuur heeft prioriteit bij gemeenten in Flevoland

jaargang 78

november • 2022

Vakblad voor ruimte in stad en landschap

groen
‘De Nationale Groendag was 

inspirerend van opzet’
Met een gezonde en vitale bodemis lang geen rekening gehouden

NATIONALE GROENDAG2022
jaargang 78

mei • 2022

Vakblad voor ruimte in stad en landschapgroen
De bodem komt steeds
meer op de voorgrond

Duurzame inkoop komt nog 

niet overal goed van de grond

Gevangenis is 
niet langer  
alleen maar  
beton en staal

https://steenbreek.nl/nijmeegse-actie-pijpenkappuh-in-2022-150-regenpijpen-afgekoppeld/
https://steenbreek.nl/in-helmond-gratis-plantjes-in-ruil-voor-stoeptegels/
https://steenbreek.nl/gemeente-utrecht-geveltuinenburendag-2022/
https://steenbreek.nl/gemeente-winterswijk-de-groene-tuin-actie/
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/A4-Boomspiegel-Rheden-290922-alg.pdf
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In de media
Een greep uit publieks- en vakmedia



Netwerk
Deelnemers: Bij Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincie en corporaties

Nieuwe 
Steenbreekgemeenten 
2022

Oude IJsselstreek

Brummen

Heemskerk

IJsselstein

Heeze-Leende

Dijk en Waard

Nord-East Fryslan

Nieuwegein

Bunschoten

Berkelland

Montferland

Uithoorn

Kerkrade

Enschede

Ooststellingwerf

Lansingerland

Aalsmeer

> 160 
DEELNEMENDE 
GEMEENTEN

10
PROVINCIES

7
WATERSCHAPPEN

3
WONINGCORPORATIES
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Provincies:
• Flevoland

• Friesland

• Gelderland

• Groningen

• Limburg

• Noord-Brabant

• Noord-Holland

• Overijssel

• Utrecht

• Zuid-Holland

Corporaties:
• Portaal

• Wonen Midden Delfland

• Ymere

Betrokken bedrijven

Partners

De
eln

em
ers

Waterschappen:
• Aa en Maas

• Hollandse Delta

• Hoogheemraadschap  

Hollands Noorderkwartier

• Hoogheemraadschap van Delfland

• Vallei en Veluwe

• Waterschap Limburg

• Wetterskip Fryslân

groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap
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In december 2022 vierde Stichting Steenbreek haar 8-jarig bestaan. De 

organisatie is afgelopen jaren flink gegroeid. Reden om op 8 december 

alle bestuurders, consulenten, ambassadeurs en medewerkers van het 

programmabureau te ontmoeten in Nijmegen. Samen op excursie langs 

diverse Steenbreek initiatieven en een afsluitend diner om elkaar beter te 

leren kennen en het succes van Steenbreek samen te vieren. 

8 jaar Steenbreek
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Dagelijks bestuur
Wout Veldstra Voorzitter

Jan Driessen Secretaris 

Simon de Jong Bestuurslid

Leander Ernst Bestuurslid

Monique van der Plas Bestuurslid

Henk Jense Adviseur

Roel van Dijk Adviseur

 

Algemeen bestuur
Harry Boeschoten Staatsbosbeheer

Henk Kuipers Stadswerk

Madeleen Helmer Klimaatverbond

Margot Ribberink Ambassadeur

Johannes Nieboer KNNV

John Vermeer Velt Nederland

Ans Hobbelink AVVN Samen natuurlijk tuinieren

Frank Naber Groei & Bloei

Marianne Platel Vogelbescherming

Mireille Voorendt Nederlandse Tuinenstichting

Linda IJmker IVN natuureducatie 

Programmabureau
Roel van Dijk Directeur 

Dominique van de Kamp Projectleider

Wendy Louwen Ondersteunende werkzaamheden

Monique Aldenhuijsen Bestuursondersteuner  

Hans Bouwman Redacteur

Janny van den Bor Financiële administratie

Consulenten
Alexandra Tempelman Regio Overijssel

Barbara Tetteroo Regio Zuid-Nederland

Hajo Kootstra Regio Friesland/Groningen/Drenthe

Henk Jense Heel Nederland 

Marleen Ruijter Regio Noord-Holland

Michel van Wijk Regio Gelderland/Noord-Limburg

Monique Schers Regio Utrecht

Nienke Plantinga Regio Friesland

Olaf Molenaar Regio Gelderland

Severine Louf Regio Zuid-Limburg

Wendy Bakker Regio Zuid-Holland

Ambassadeurs
Margot Ribberink

Anne Wieggers
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Blijf op de hoogte van de activiteiten van Stichting Steenbreek en 

meld u aan voor onze nieuwsbrief op www.steenbreek.nl

Verantwoording: In deze Terugblik treft u een overzicht van diverse 
activiteiten van Stichting Steenbreek in 2022. Het is onmogelijk om al 
het werk in een handzame uitgave samen te voegen. De redactie heeft 
zich daarom beperkt tot de meest relevante zaken tot en met medio 
december 2022. Beeld: Sjon.nl | de beeldbank van de leefomgeving

Volg ons via de socials

Organisatie 2022

https://steenbreek.nl/
https://nl-nl.facebook.com/operatiesteenbreek/
https://twitter.com/OpSteenbreek?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/stichting-steenbreek/
https://www.instagram.com/operatiesteenbreek/
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