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Gemeente Gennep is sinds 1 december 2021 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Deze landelijke 

organisatie wil samen met zo’n 170 deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies 

iedereen in Nederland met de campagne Operatie Steenbreek 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. 

In deze Terugblik kijken we terug op het eerste jaar Operatie Steenbreek Gennep: een groener 

Gennep doen we samen. 

Actieplan Operatie Steenbreek 
Samen met Stichting Steenbreek is een actieplan voor 2022-2023 gemaakt. Dit plan wordt uitgevoerd 

in samenwerking met bewoners, lokale bedrijven, IVN Maas en Niers, woningcorporaties Destion en 

Mooiland, tuincentra en hoveniers.  

Week van de Groene Tuin 
Tijdens Week van de Groene Tuin van 12 t/m 18 april 2022 zijn in heel Nederland tuinbezitters 

gestimuleerd om hun eigen tuin te vergroenen. In het kader van deze week hebben wij de Gennepse 

zaaigoed-actie georganiseerd. In samenwerking met DSV Zaden uit Ven-Zelderheide hebben wij de 

mogelijkheid geboden om een bloeimengsel te bestellen voor oppervlaktes groter dan 100 vierkante 

meter. Daarbij is gekozen voor een langdurig bloeiend mengsel, dat veel bijen en hommels kan 

voeden. Bewoners van de kernen kregen een zakje bloemenzaad aangeboden bij diverse 

ophaalpunten om daarmee een stukje tuin in te zaaien. 

Duurzaamheidsmarkt 
Zaterdag 10 september 2022 waren alle inwoners van gemeente Gennep van harte welkom bij de 

duurzaamheidsmarkt op het Ellen Hoffmannplein. Naast een kijkje in het nieuwe duurzame 

gemeentehuis, kregen bewoners veel informatie over het verduurzamen in en om de woning. 

Daarnaast was er aandacht voor een klimaatbestendige tuin, opvangen van regenwater, 

subsidieregeling afkoppelen et cetera. Ondanks de zeer regenachtige dag was de eerste editie van de 

duurzaamheidsmarkt een groot succes. Veel mensen kwamen een tegel inleveren in ruil voor een 

mooie vaste plant. 

https://www.gennep.nl/sites/default/files/2022-12/Actieplan%20Operatie%20Steenbreek%20Gennep.pdf
https://weekvandegroenetuin.nl/
https://www.gennep.nl/bloemrijk-gennep-doe-mee-met-de-gennepse-zaaigoed-actie
https://www.gennep.nl/bloemrijk-gennep-doe-mee-met-de-gennepse-zaaigoed-actie
https://www.gennep.nl/duurzaamheidsmarkt-gennep-bent-u-erbij


Het Vergeten Plantseizoen 
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 

van 1 t/m 31 oktober 2022 Het Vergeten Plantseizoen georganiseerd. Ook in Gennep hebben wij 

hieraan aandacht besteed via een bericht in de Maas- en Niersbode en via de facebookpagina van de 

gemeente. 

Vergroening De Kaar in Ottersum 
Het uitzicht aan de voorzijde van de woningen aan De Kaar was nogal sober en versteend. Tijdens 

hoosbuien kon het regenwater moeilijk weg. Verder was het vaak behoorlijk warm tijdens een hete 

zomer. In overleg en met inbreng van bewoners heeft woningcorporatie Destion een mooi plan voor 

vergroening van de straat gemaakt waarbij ook gelijk wensen op het vlak van comfort en veiligheid 

zijn meegenomen. In oktober 2022 zijn in opdracht van Destion obstakels bij de weg verwijderd. De 

looppaden naar de voordeuren en de achtertuinen zijn iets verbreed. En overbodige stenen hebben 

plaats gemaakt voor diverse soorten vaste planten en bodembedekkers zoals onder andere 

Kattekruid, Lampepoetsersgras en Verbena (IJzerhard). Een beetje meer groen is fijn voor onszelf, 

goed voor veel soorten dieren én goed voor het klimaat. Bewoners zijn heel erg blij met hun 

vernieuwde groene straat. 

Tegels eruit, tuintje erin 
Ook als de woning direct aan de straat grenst en er dus geen voortuin is, dan kan altijd nog een 

geveltuintje worden gemaakt. Elke steen die wordt ingewisseld, draagt bij aan het klimaat. Daarnaast 

is het bewezen dat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid. Reden voor 

woningcorporatie Mooiland om in november 2022 samen met bewoners van de Oranjebuurt in 

Gennep en met hulp van medewerkers van MH Hoveniers aan de slag te gaan. De straat is weer een 

beetje groener en gezelliger. 

 

 

 

https://vergetenplantseizoen.nl/
https://www.gennep.nl/de-kaar-ottersum


Boomfeestdag 
Ieder jaar wordt landelijk de Boomfeestdag.nl georganiseerd. Op 16 november 2022 deed gemeente 

Gennep ook weer mee. Onder het toeziend oog van wethouder Frank Pubben werd een aantal 

bomen geplant aan de Teelebeekstraat in Milsbeek. Leerlingen van groep 6 van basisschool De Drie 

Vijvers in Milsbeek hebben meegeholpen. En verder kregen de leerlingen een groene les van IVN 

Maas en Niers. Het thema was ‘(met) Bomen Werken!’. Het planten van meer bomen is belangrijk 

voor de gezondheid van planten, dieren en mensen. Bomen leveren namelijk veel nuttige functies: ze 

houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, 

leefruimte en bescherming aan allerlei soorten dieren. 

Bomenbon voor een gratis boom 
Dit jaar zijn niet alleen de kinderen geënthousiasmeerd voor bomen. Gemeente Gennep heeft in het 

kader van Steenbreek en het 20.000 Bomen Plan dit najaar 750 Bomenbonnen beschikbaar gesteld 

voor particulieren. Met de Bomenbon kregen bewoners vanaf 16 november, de Nationale 

Boomfeestdag, de gelegenheid om een gratis boom op te halen bij De Kroon Flowers in Milsbeek en 

deze vervolgens te planten in eigen tuin. Deze actie was een daverend succes want binnen 1 week 

waren alle 750 Bomenbonnen vergeven. 

Meer informatie? 
Steenbreek Gennep doen we samen. Benieuwd wat jezelf kunt doen om je steentje bij te dragen? 

Kijk dan eens op www.gennep.nl/steenbreek. Kan jouw straat of buurt wel een beetje groener? Of 

heb je een idee om samen met buren of vrienden te vergroenen? Samen tuinieren is ook nog eens 

gezelliger. Goede ideeën zijn altijd van harte welkom!  

We zijn te bereiken via groenergennep@gennep.nl.  

         Februari 2023 

https://www.boomfeestdag.nl/
https://www.gennep.nl/gemeente-gennep-viert-aantal%20bomen%20geplant%20k
https://www.gennep.nl/gemeente-gennep-viert-aantal%20bomen%20geplant%20k
https://www.gennep.nl/vraag-een-bomenbon-aan-voor-een-gratis-boom
http://www.gennep.nl/steenbreek
mailto:groenergennep@gennep.nl

