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Zes jaar Stichting Steenbreek

In de afgelopen jaren heeft Steenbreek zich voornamelijk ge-

focust op bewustwording en het enthousiasmeren van haar 

doelgroepen door het overdragen van de juiste kennis en 

middelen. We kunnen inmiddels constateren dat dit tot po-

sitieve resultaten heeft geleid. De aandacht voor het belang 

van een groene leefomgeving is nog nooit zo groot geweest. 

Ook de pandemie heeft hier een rol ingespeeld: Het laat 

geen grotere bijeenkomsten toe, maar heeft wel als gevolg 

dat mensen bewuster naar hun directe omgeving zijn gaan 

kijken. 

Naast informeren gaat er vanaf 2022 nog meer worden ge-

handeld. Daarbij blijft enthousiasmeren belangrijk, want we 

hebben in de afgelopen jaren nog lang niet iedereen bereikt. 

Groen staat inmiddels op de politieke en bestuurlijke agenda. 

Nu wordt het tijd dat het belang van een groene omgeving 

als gemeengoed wordt gedragen door iedereen in Nederland, 

van bestuurder tot inwoner.

                    Wout Veldstra

        voorzitter Stichting Steenbreek
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Stichting Steenbreek is ontstaan uit de zorg van een aantal (stads) ecologen: 

hoe gaan we om met de destructieve invloed van de samenleving op ons klimaat 

en onze biodiversiteit? Van een oorspronkelijk intuïtieve aanpak zijn we gegroeid 

naar een organisatie met gedegen netwerkstructuur en doelgerichte aanpak. 

De missie van Steenbreek is het vergroenen van onze leefomgeving (publiek en 

privaat) in Nederland door vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met over-

heden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners te informeren, te 

enthousiasmeren en actief te betrekken bij de vergroening van hun omgeving. Het 

brede netwerk wordt daarbij ingezet als het gaat om kennisdeling, het delen van 

praktijkervaringen en het komen tot uitvoering.
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MISSIE

Stichting Steenbeek werkt integraal aan haar missie 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

De kernthema’s van Steenbreek zijn zowel 

doel als middel voor vergroening. De overlap 

tussen de thema’s zorgt voor de synergie 

die Steenbreek-activiteiten zo doeltreffend 

maakt. Deze integrale aanpak sluit inhoudelijk 

aan bij de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 

wordt ingevoerd. In het kader van deze wet, 

die ook gebaseerd is op een integrale bena-

dering, wordt het voor gemeenten verplicht 

om participatie toe te voegen als beleid. 

SOCIALE
COHESIEGEZONDHEID

BIODIVERSITEIT

KLIMAAT-
ADAPTATIE
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Samenwerking NL Vergroent

Een groot aantal organisaties onderschreef in juli 2021 de doelstelling om de Neder-

landse 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. De organisaties die meewerken aan NL Vergroent zijn:

GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, IVN Natuureducatie, VHG Koninklijke 

Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, NL Greenlabel, Ons Water, Samen Klimaatbestendig, Tuinbranche 

Nederland, Groene Huisvesters, Milieu Centraal, Stichting De Groene Stad, Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel, De Tuinen van Appeltern en Stichting Steenbreek.

CAMPAGNES
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Week van de Groene Tuin 
de week voor Pasen

Het doel van deze voorjaarscampagne is tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin en 

eigen straat te vergroenen en te verduurzamen. De hele week worden verschillende 

tips gedeeld binnen zeven verschillende thema’s. Deze week is een initiatief 

van Stichting Steenbreek en NL Greenlabel en is vrij spontaan ontstaan door de 

verscherpte maatregelen rondom het coronavirus. In 2022 zal Milieu Centraal 

deze campagne verder gaan leiden. Deze organisatie stelt in 2022 een toolbox met 

campagnemateriaal beschikbaar.

NK Tegelwippen  
maart tot en met oktober

Vanaf De Week van de Groene Tuin tot en met de Maand van het Vergeten Plant- 

seizoen kunnen gemeenten meedoen met het NK Tegelwippen (geleid door marketing-

bureau Frank Lee) om samen met hun inwoners Nederland te vergroenen. De andere 

twee campagnes zijn dé momenten om in het voor- en najaar activiteiten binnen het 

NK te organiseren. Volgens de tegelteller van het NK zijn er in 2021 ruim 1,5 miljoen 

tegels gewipt in heel Nederland, en dat aantal proberen we volgend jaar te verhogen. 

Opgeven voor het NK 2022 kan nog tot maart. 
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Het Vergeten Plantseizoen 
de hele maand oktober

Tegenwoordig gaat men voornamelijk in het voorjaar in de tuin aan de slag, 

terwijl het najaar het ideale moment is om te planten. Tijdens de maand van Het 

Vergeten Plantseizoen wordt hier aandacht voor gevraagd en willen we mensen 

weer enthousiast krijgen om juist in de herfst aan te planten. Dan is de bodem 

nog warm en vochtig, en hebben wortels meer tijd om zich te ontwikkelen.

  

Zo neem je een voorsprong op de lente! Naast de toolbox die is gemaakt, werden 

3.600 gratis planten uitgedeeld in het centrum van Arnhem. Kartrekker van  

Het Vergeten Plantseizoen is Stichting Steenbreek. 

Pilot 1: Boomspiegelfeest 9 oktober 2021
De eerste zaterdag van oktober is het Nationale Boomspiegelfeest. Met het 

Nationale Boom-spiegelfeest werkt Steenbreek samen met de Guerrilla 

Gardeners om de boomspiegel op de kaart te zetten. Als gemeente kun je snel 

een pakket aanvragen om een boomspiegelbeleid in te voeren voor inwoners 

die een boomspiegel willen adopteren. Heb je dit al? Dan kan je met het gratis 

Small-pakket nog beter aansluiten. In dit pakket zit de communicatietoolkit 

basis, met daarin onder andere de poster en folder van het Boomspiegelfeest, 

teksten voor de gemeentelijke website en een beeldbank. Aanmelden kan via 

boomspiegelfeest@guerrillagardeners.nl.

Pilot 2: Plantenuitdeelactie Arnhem 16 oktober  2021
De plantjesuitdeelactie in het centrum van Arnhem werd mede mogelijk gemaakt 

door de provincie Gelderland die de planten sponsorde en werd gehouden in 

samenwerking met Arnhem Klimaatbestendig. Zij werden daarbij geholpen door 

wethouder Cathelijne Bouwkamp van de gemeente Arnhem. Dit was de eerste pilot, 

in 2022 hopen we deze actie in meerdere provincies uit te voeren. 

Een bloeiende lente... plant je in de herfst

PLANT

HET 
VERGETEN
SEIZOEN 
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Wethouder Cathelijne Bouwkamp (linkerzijde achter 

de tafel) van de gemeente Arnhem deelt planten uit. 

Beeld: Sjon.nl

mailto:boomspiegelfeest%40guerrillagardeners.nl?subject=Aanmelden%20Boomspiegelfeest


Elk jaar wordt in Nederland de Steenbreektrofee uitgereikt aan een innovatief en 

duurzaam project dat laat zien hoe groen (en water) op een praktische manier 

kan worden benut. Met deze verkiezing vraagt Stichting Steenbreek jou om je 

creatieve oplossing te delen, en zo anderen te inspireren.

Winnaars 2021
Van de 29 inzendingen werden 7 projecten genomineerd. 

Winnaar Burgerinitiatieven: Steenbreekvirus 

Harderwijk werd in gang gezet door een bewoner. De 

aanleg van een geveltuin bracht tijdens de coronacrisis 

weer een beetje positiviteit en bewoners spraken 

elkaar op straat weer uitge-breider. Dat bracht Ingrid 

Klooster ertoe mensen in haar straat te helpen hun tuin 

te vergroenen; dit breidde zich ‘als een virus’ uit naar 

omliggende straten en de hele buurt.

Winnaar Professionals: Ikgroenhet Parkstad Limburg is een meerjarenproject 

dat buurtgewijs wordt uitgevoerd. Per buurt worden bewoners uitgedaagd om met 

voorstellen te komen voor vergroening van de eigen voortuin of delen van de openbare 

ruimte. Daarna wordt een groenontwerp op maat gemaakt dat tijdens een tuinfestival-

dag wordt uitgevoerd. Het project is gericht op het stimuleren van samenwerking en 

contact tussen bewoners, maar ook tussen professionals en bewoners. 

Aanmoedigingsprijs: Basisschool De Laarhorst Vergroend Arnhem; de school is 

in de afgelopen jaren vergroend door middel van korte acties en een klusdag. Tegels 

zijn verwijderd en bij de entree zijn vogelhuisjes, plantenbakken en zitstammen 

geplaatst. Natuureducatie heeft inmiddels ook een plaats gekregen  

in het onderwijs op de school.

De aanmeldperiode voor de Steenbreektrofee 2022 start in maart. 

Lees hierover meer.
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STEENBREEKTROFEE

https://steenbreek.nl/trofee/


ONDER HET MAAIVELD
Onder het Maaiveld is een programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW 

en het Centrum voor Bodemecologie. Deze organisaties werken samen aan een 

structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. 

Het doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde 

natuur en een gezonde maatschappij. Stichting Steenbreek onderschrijft de missie 

van Onder het Maaiveld en gaat de komende 2 jaar aan de slag om bodembiodiversi-

teit volledig te integreren in al haar activiteiten.

• Talkshow Belang van levende bodem 

 Donderdag 10 juni hield Stichting Steenbreek een talkshow over het belang van een 

levende bodem en de vraag wat de rol is van gemeenten en projectwikkelaars.

• Informatie voor professionals en tuinbezitters

 •  Film 

•  Folder Tuinbezitters
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https://www.youtube.com/watch?v=lKUsRehZBVw
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/10/DEF-flyer-onder-het-maaiveld-bodem-web-111021.pdf


MANIFEST
IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN GROENE LEEFOMGEVING!

Samen met de werkgroep Levende Tuin (AVVN 

samen natuurlijk tuinieren, IVN Natuureducatie, 

KMTP/Groei & Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Velt 

en Vogelbescherming Nederland) doet Stichting 

Steenbreek een beroep op gemeentelijke politieke 

partijen om in hun verkiezingsprogramma’s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aandacht te besteden 

aan een groene leefomgeving. leefomgeving.

•  Lees het Manifest

•  Webinar gemeenteraadsleden terugkijken
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VAKBEURS 
OPENBARE RUIMTE
Deze vakbeurs vond op 22 en 23 september plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. 

Naast dat Steenbreek hier aanwezig was met een stand, bood zij samen met NL 

Greenlabel en Stichting De Groene Stad het kennisplein aan. 

Dit was weer de eerste fysieke bijeenkomst na een lange tijd. Een interessant lezin-

genprogramma maakte onderdeel uit van het kennisplein:

• 22 september: de uitreiking van de Steenbreektrofee

• 22 september: lezing Met campagne ‘Steenbreek’  

                               pakt Amersfoort openbare ruimte aan

• 22 september: lezing ‘Ontwikkelen samen met de natuur’

https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/03/Manifest-iedereen-heeft-recht-op-een-groene-samenleving-digitaal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ByfZnqb4xf0


12X GROENER

DUURZAME 100

Zeven partijen (Stichting Steenbreek, Stichting De Groene Stad, Duurzaam 

Door, NL Greenlabel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

ExpoProof en bouwbedrijf Heijmans) spanden zich gezamenlijk in om de transitie 

naar een natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen. Dat deden zij door 

filmreportages van twaalf icoonprojecten te maken – middels een routekaart – 

waarin te zien was dat door samenwerking veel is te bereiken. 

Lees hierover meer.

Voor het derde achtereenvolgende jaar is Stichting Steenbreek in de top 20 

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

dagblad Trouw elk jaar publiceert.

Lees meer over de Duurzame 100.
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WE
BI

NA
RS • Herwaardering van stedelijk groen   > terugkijken

• Verkiezing van ‘minister van Openbare Ruimte’ 

• Talkshow Steenbreek Update    > terugkijken 

• Omgevingswet en integrale aanpak  > terugkijken

• Waarde van water    > terugkijken

• Zo realiseer en beheer je een groen-blauw bedrijventerrein > terugkijken

• Ecologisch beheer > terugkijken

Nr. 17
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https://degroenestad.nl/12xgroener/
https://steenbreek.nl/steenbreek-weer-in-top-20-duurzame-100/
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/herwaardering-van-het-stedelijk-groen
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/steenbreek-update-live
https://www.youtube.com/watch?v=K8Ep3YUW2C8&list=PLmlcadVor3mEg3SNspJtfVmtAQ2dgNCUl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=HOO7rV045pM&list=PLmlcadVor3mEg3SNspJtfVmtAQ2dgNCUl&index=9
https://vimeo.com/564241999/6dcfec4895
https://www.youtube.com/watch?v=tsCkaRpn9u4&list=PLmlcadVor3mEg3SNspJtfVmtAQ2dgNCUl&index=6


BONUSFOTO’S

STUDIEREIS GENT 

In de periode juni tot december 2021 ontvingen alle partners van Steenbreek 

maandelijks drie extra rechtenvrije foto’s voor communicatiedoeleinden.

De tweedaagse studiereis naar de negentiende-eeuwse 

stad Gent was een groot succes, waarbij we zijn geïnspireerd 

door het enorm uitgebreide en innovatieve groenbeleid. 

Met 35 professionals zijn we ontvangen op het stadhuis door 

de schepenen (wethouders) Filip Watteeuw en Astrid De 

Bruycker, waarna we verschillende locaties bezochten. Onze 

dank aan de bevlogen sprekers en de deelnemers voor de 

gezellige sfeer. Plannen voor een studiereis 2022 zijn in de 

maak.
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EN ● 2 x Steenbreekspecial

● 1 x boekje Groene Gezonde Bedrijventerreinen 

jaargang 77

mei • 2021    

Vakblad voor ruimte in stad en landschapgroen
Demissionair minister Cora  

van Nieuwenhuizen over ‘missie 

groene tuinen’

Werken aan groen-blauwe

bedrijventerreinen

STICHTING

SPECIALE EDITIE VAN 

STICHTING STEENBREEK

jaargang 77

november • 2021

Vakblad voor ruimte in stad en landschapgroen
Voorzitter Veldstra kijkt 

vooruit met Steenbreek

Jelle Hannema van Vitens 

over de watertransitie

STICHTING

SPECIALE EDITIE VAN 

STICHTING STEENBREEK
GROENE GROENE 
GEZONDE GEZONDE 
BEDRIJVEN-BEDRIJVEN-
TERREINENTERREINEN

DE BASIS

WAT JE 
WILT WETEN 
OVER ...

Stichting Steenbreek • Provincie Zuid-Holland



SUMMERSCHOOL
WIYS, een platform voor duurzame bedrijventerreinen, is winnaar geworden 

van de Summerschool 2021 ‘Bedrijventerreinen grijs en grauw? Maak ze groen-

blauw!’. 

Dertig jonge professionals bogen zich drie dagen lang over de vraag welke kansen 

en uitdagingen het vergroenen en klimaatadaptief maken van bedrijventerreinen 

biedt. De summerschool werd georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in 

opdracht van Stichting Steenbreek, provincie Zuid-Holland en SKBN | Stichting Kennis- 

alliantie Bedrijventerreinen Nederland. 

Bekijk 6x inspiratie voor een groen-blauw bedrijventerrein

Het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) is een jaarlijks terugkerend 

evenement. Tijdens het event komen verschillende sprekers aan bod die graag 

hun visie over de openbare ruimte willen delen. Elke editie bevat een thema dat 

gelinkt is aan de actualiteit. 

In 2021 vond deze bijeenkomst in Zwolle plaats en deze had als thema ‘De groene 

gezonde leefomgeving: Werken aan ‘buitengeluk’. Deze bijeenkomst werd georgani-

seerd door Stedelijk Interieur, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschaps- 

architectuur (NVTL), gemeente Zwolle, Stichting Steenbreek, Stadszaken en ROm. 
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WERKEN AAN 
‘BUITEN GELUK’ 

https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/05/Groene-gezonde-bedrijventerreinen-1.pdf


Met de Groene Menukaart helpt Steenbreek – samen met onze partners – haar 

netwerk op weg om van Steenbreek een groot succes 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 heeft weer een eigen netwerk dat het verhaal mee kan uit- 

dragen. De gemeente stimuleert, enthousiasmeert en faciliteert. En je zult uiteindelijk 

zien dat wanneer je het hele netwerk in orde hebt gemaakt, de rol van de gemeente 

meer op de achtergrond raakt. Groene Menukaarten die in 2021 verschenen:

• Groene boomspiegels

• Samen 10.000 geveltuinen  

aanleggen in 2021

• Sociaal tuinieren

• Gezond Natuur Wandelen

• Struikroven

• Duurzaamheidspaspoort voor  

Producten en Planten

• Containertuintjes geven afval  

een ander gezicht

• De Tuinen van Appeltern

• Interactief kennisnetwerk voor  

groene buurtinitiatieven

• Meer Bomen Nu

UPDATES
GROENE MENUKAART  

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

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

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

en voor 2030 één miljoen groene boomspiegels te realiseren. 

WAAROM EEN GROENE BOOMSPIEGEL?
Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit, is goed voor de biodiversiteit en zorgt ervoor dat bewoners meer 

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

grote deel is niet beplant en wordt vaak gebruikt als hondenuitlaatplek of fietsenrek. Een gemiste kans, want een groene 

boomspiegel draagt bij aan een gezonde stad. 

BOOMSPIEGELFEEST
Om aandacht te vragen voor het vergroenen van de boomspiegels in het land vindt op 9 oktober 2021 het Nationale 

Boomspiegelfeest plaats. In oktober is de grond nog warm en vochtig, hebben planten mooi de tijd om te wortelen en  

is het de ideale tijd om bollen te planten. Wilt u in uw gemeente op een andere dag een Boomspiegelfeest houden?  

Dat kan uiteraard in overleg.

HOE DOET UW GEMEENTE MEE?
Stichting Guerrilla Gardeners neemt het voortouw in deze campagne en zorgt voor de landelijke persaandacht. Wanneer 

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

pagne bekend wordt bij de burgers. Ook worden (digitale) folders geleverd met informatie over de beste manier om een 

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

Samen met de contactpersoon van Steenbreek voor uw gemeente gaan we op zoek naar de juiste partners en deelne-

mers om deze dag te laten slagen. Ons aanbod bestaat uit diverse standaardpakketten (small, medium en large) met een 

oplopende mate van ondersteuning. In samenspraak met uw gemeente kunnen we de samenwerking op maat invullen. 

Eerder organiseerden we in Utrecht bijvoorbeeld dat deelnemers planten konden ophalen bij Utrechtse kinderboerderijen. 

We kunnen er ook voor zorgen dat deelnemers een pakket krijgen thuisgestuurd met biologisch bloemenzaad of bloem-

bollen.

STICHTING

AANDACHT VOOR GROENE BOOMSPIEGELS 

WWW.STEENBREEK.NL WWW.GUERRILLAGARDENERS.NL/STEENBREEK
A4 Inlegvel Boomspiegels druk 290621.indd   1A4 Inlegvel Boomspiegels druk 290621.indd   1 29-06-2021   09:1229-06-2021   09:12

Sociaal Tuinieren houdt in dat vrijwilligers verwaarloosde tuintjes van kwetsbare mensen duurzaam opknappen en 

onderhouden. Het gaat om mensen met gezondheidsproblemen, zonder sociaal netwerk en weinig financiële middelen. 

Omdat bewoners moeite kunnen hebben om hun tuin zelf te onderhouden en te vergroenen helpen de vrijwilligers 

van Sociaal Tuinieren daarbij. Juist deze groep heeft baat bij meer groen en een nette leefomgeving, omdat dit een 

positief effect heeft op de gezondheid en op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Bovendien ontstaan er prachtige 

contacten tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. 

TUINPROBLEMATIEK BIJ  
KWETSBARE MENSEN 
De doelgroep van Sociaal Tuinieren woont meestal in 

sociale huurwoningen. Deze huurders zijn wettelijk gezien 

zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun tuin. Het 

beleid van veel woningcorporaties is erop gericht om de 

regels te handhaven.  

Als een tuin verwaarloosd is, kan de bewoner er niet lekker 

zitten terwijl het misschien een van de weinige kansen 

biedt om buiten te zijn en andere mensen te ontmoeten. 

Dit kan leiden tot sociaal isolement en gevoelens van 

schaamte. Druk vanuit de woningcorporatie en schaamte-

gevoelens leiden vaak tot de wens om de tuin te betegelen. 

Dit leidt tot minder groen en meer hittestress. 

Voor corporaties is betegelen nadelig omdat het kan 

leiden tot wateroverlast en schade aan gebouwen als ge-

volg van de piekbuien. Het beleid van veel gemeenten is 

er op gericht om te vergroenen, maar de mogelijkheden 

die er zijn voor (financiële) ondersteuning bij het ver-

groenen worden zelden gebruikt door de doelgroep van 

Sociaal Tuinieren. Vaak bestaat meer dan de helft van het 

groen in een gemeente uit privégroen. Het betrekken van 

bewoners is dus van groot belang. Sociaal Tuinieren zoekt 

daarom nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten 

en woningcorporaties. Niet alleen om te zorgen voor meer 

groen, meer biodiversiteit en betere klimaatbestendigheid, 
maar ook omdat het bijdraagt aan het doorbreken van 

sociaal isolement, aan een nette, veilige leefomgeving, aan 

meer sociale cohesie en aan leuk en zinvol vrijwilligerswerk. 

HOE ZIET EEN SOCIAALTUINIEREN-
TRAJECT ERUIT?
DE VOORBEREIDING

 Samen met organisaties zoals sociale wijkteams, zorg- 

organisaties en woningcorporaties selecteert Stichting  

Present de tuinen. We brengen de wensen van de bewo-

ner in kaart en maken een tuinplan. De betrokken tuin-

ontwerper of hovenier zorgt voor planten en tuinaarde. 

STICHTING

SOCIAAL TUINIEREN
GROENE AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU

WWW.STEENBREEK.NL

Vrijwilliger: ‘Ik vind het leuk om in de tuin te werken 
en het is fijn om dat voor iemand anders te kunnen 
doen. Het geeft mij evenveel voldoening als degene 
voor wie ik het doe.’

WWW.SOCIAALTUINIEREN.NL
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Door nieuwbouw, renovatie of sloop van een woonwijk wordt al het bestaande groen in voor-en achtertuinen of 

parken vernietigd. Struikrovers redden het groen, samen met en voor buurten. Bouwmaterialen worden steeds 

vaker hergebruikt, circulariteit is hot in de bouwsector. Helaas wordt het bestaande groen niet meegenomen en 

maakt groen geen onderdeel uit van het circulaire bouwproces. Dat kan anders met Struikroven!

WAT IS STRUIKROVEN?
Met Struikroven worden zoveel mogelijk planten gered en krijgen ze in dezelfde buurt een nieuw leven. Dit doen 

we samen met de bewoners uit de desbetreffende buurt, in opdracht en met toestemming van (lokale) overheden, 

woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars of renovatie- en sloopbedrijven. Struikroven is in heel Nederland actief.

HOE WERKT STRUIKROVEN?
Met klein materieel gaan buurtbewoners onder leiding van de Struikrovers en een groen-expert op rooftocht om te 

redden wat er te redden valt. Struikroven is vaak het begin van meer sociale verbindingen en vergroening in een buurt. 

Een dag Struikroven is een cadeau voor de buurt  en een manier om buurtbewoners aan elkaar te verbinden. Ons doel is 

dat Struikroven een vast onderdeel wordt van elk sloop, nieuwbouw- of renovatie proces in Nederland.

WAT IS HET EFFECT VAN STRUIKROVEN?
Struikroven is een plezierig en simpel antwoord op veel uitdagingen rondom de klimaatcrisis en sociale verbindingen in 

buurten:

• We zorgen voor vergroening van tuinen en maken daarmee buurten klimaatbestendig.

• We stimuleren een groenere leefomgeving, waar mensen gelukkiger en gezonder zijn.

• We werken aan het behouden van de biodiversiteit in woonwijken.

• We stimuleren maatschappelijk draagvlak en bewustwording rondom duurzaamheid, circulariteit, de energietransitie 

en klimaatcrisis. De klimaatcrisis is een crisis van ons allemaal; bewoners, overheden en bedrijven. Samenwerken is 

hierin noodzakelijk.

STICHTING

STRUIKROVEN REDT PLANTEN 
VAN DE SLOOP

WWW.STEENBREEK.NL WWW.STRUIKROVEN.NU
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MeerBomenNu heeft afgelopen half jaar een half miljoen bomen en struiken geplant. Daarbij is gebruikgemaakt van de overvloed die de natuur te bieden heeft. De initiatiefnemers zien bomen planten als dé oplossing om klimaatver-andering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Komende winter is de doelstelling om een miljoen bomen en struiken te verplanten.

WAT IS ER AAN DE HAND? 
Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Dit blijft een essentieel onderdeel in het streven naar meer bomen voor een beter klimaat. Want boomkwekers leveren bijzondere soorten, fruitbomen en mooie monumentale soorten. Maar het kan ook anders; de natuur produceert ieder jaar namelijk een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk, meidoorn, wilg et cetera produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meeste halen het niet. Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer.

WAT WIL MEERBOMENNU?
Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven om op te groeien. Heel veel van deze zaailingen worden verwijderd door mensen om open plekken te creëren, omdat er te veel van een bepaalde soort zijn of omdat ze te dicht bij het pad staan. Meestal gebeurt dit met de bosmaaier door aanne-mers. MeerBomenNu doet dit graag anders. Wij verzamelen met vrijwilligers jonge bomen en struiken van knie- tot mans-hoogte en sorteren en bewaren die tot ze elders de kans krijgen om uit te groeien. Leuk om te doen, we laten een mooier bos achter en leveren zo een bijdrage op andere plekken aan biodiversiteit en CO2-opslag.

WAT KUN JE MET VERPLANTEN?
Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen, bermen worden vol geplant. Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord. Het enige wat je nodig hebt, zijn kundige terreinbeheerders of ecologen die vrijwilligers kunnen aanwijzen welke soorten ‘geoogst’ mogen worden en hoe dat moet. De bomen gaan direct naar de plantlocaties of worden eerst opgeslagen in een bomenhub. Het is belangrijk dat de bomen en struiken weer worden uitgeplant in een diverse mix met vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruitdragende soorten zoals vlierbessen en vogelkers, voor maximaal profijt voor insecten en vogels.

STICHTING

MEERBOMENNU 
GRATIS BOMEN UIT DE NATUUR
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Om biodiversiteit te stimuleren is er één vuistregel, zeggen ecologen: gebruik inheemse (Nederlandse wilde) planten in tuinen en openbare ruimte. Dat klopt, inheemse beplanting levert voedsel, waardplanten en schuilplaatsen en de planten en dieren in een ecosysteem zijn perfect op elkaar ingespeeld. Maar dit is niet het hele verhaal: wat doe je in een niet-natuurlijke omgeving? In de stad bijvoorbeeld, waar mensen de planten aanplanten en er eisen aan stellen als onderhoudsvriendelijkheid, compactheid en een hoge sierwaarde. Het microklimaat is in steden warm en droog, anders dan in de Nederlandse natuur, waardoor niet alle wilde flora er kan groeien. Ook voelt maar een beperkte groep dieren zich er thuis vanwege verstoring, herrie en kunstlicht. Geen plek voor bijen, vlinders en vogels, zou je denken. Maar dat valt mee.

Op het moment is de biodiversiteit in steden juist hoog in vergelijking met het platteland, waar vaak gras en monoculturen van akkerbouwgewassen groeien. De cultuurplanten in steden hebben gemiddeld wel een lagere waarde voor biodiversiteit dan wilde vegetatie, maar die waarde is zeker niet nul. Vlinderstruiken zijn niet inheems, maar toch bezoeken onze vlinders ze graag. Door cultuurplanten zorgvuldig te kiezen, kunnen we de waarde voor dieren zo hoog mogelijk maken. En dat is prima zo te doen dat de beplanting ook voor mensen aantrekkelijk en functioneel is. 

Tuinen leveren een grote bijdrage, maar ook in gemeentelijk groen kan biodiversiteit gestimuleerd worden. Er zijn veel nuttige maatregelen, zoals een goed maaibeheer en het zorgen voor groene verbindingsroutes. Stadsecologen kunnen hierover adviseren. Maar wat kun je nu speciaal doen met de plantenkeus? En dan vooral voor diergroepen die in de stad welkom zijn, zoals bestuivende insecten, zangvogels en zoogdiertjes als vleermuizen en egels. Veel geschikte planten zijn voor groenbeheerders zeer bekend en hebben zich al lang bewezen als goede laan- en parkbomen of vakbeplanting. Kijk op de achterzijde voor tips om de juiste planten te kiezen en de biologische diversiteit te stimuleren.

STICHTING

BIODIVERSITEIT STIMULEREN MET CULTUURPLANTEN 

WWW.STEENBREEK.NL WWW.ACTIFOLIA.NL

Vlinderstruik

NL Greenlabel beheert een methodiek die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product of plant voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een certificaat dat iedereen kan inzien. Zo kunnen opdrachtgevers, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars, architecten en groenvoorzieners, bewuste en verantwoorde keuzes maken. Een duurzame omgeving kan niet zonder duurzame producten en plantgoed. 

WAAROM GELABELDE DUURZAME PRODUCTEN EN PLANTEN?• geeft invulling aan de circulaire en duurzame ambities van de overheid;
• realiseert een gezonde en aangename leefomgeving voor iedereen;
•	 verkleint	de	toepassing	van	schadelijke	en	uitlogende	stoffen	in	de	geselecteerde	producten	en	planten;• biobased producten en planten slaan koolstof op;
• versterking van biodiversiteit;
•	 biedt	onafhankelijke	bewijslast	richting	politiek	en	omgeving;
• stimuleert de keten om te verduurzamen en beloont koplopers;
• geeft invulling aan de Sustainable Development Goals.

WELKE TYPEN PRODUCTEN ZIJN BESCHIKBAAR?
• afscheidingen
• beplanting
• bodemmanagement
• inrichting buitenruimte
• benodigdheden (zoals kleding en papier)
• grondstoffen en materialen
• verhardingen
•	 watermanagement
• infra

WAT IS HET VOORDEEL VAN CIRCULARITEIT?
In	een	circulaire	economie	bestaat	geen	afval.	Alle	onderdelen	van	een	product	of	materiaal	worden	hoogwaardig	ingezet als het de beoogde functie niet meer kan vervullen. Op die manier kan het gebruik van schaarse grondstoffen worden	geminimaliseerd.	

STICHTING

DUURZAAMHEIDSPASPOORT VOOR PRODUCTEN EN PLANTEN IN DE BUITENRUIMTE

WWW.STEENBREEK.NL WWW.PRODUCTEN.NLGREENLABEL.NL

Categorie: Beplanting Partner: 
Stabilitas heeft het product beoordeeld op: 
1. Samenstelling      8. Keten stimulering

2. Afstand en transportwijze    9. Onderhoud

3. Herleidbaarheid    10. Geschiktheid

4. Bedrijfsvoering   11. Biodiversiteit

5. Biologische mest en bestrijding 12. Eco toegevoegde waarde

6. Waterbalans    13. Rapid renewable

7. Energie

Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 

kent Stabilitas het onderstaande label toe aan dit product: 

            NL Greenlabel A
Deze duurzaamheidsscore is geldig van mei 2016 tot mei 2018 

Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

Megchelen 2013, NL Greenlabel A
Megchelen 2016, NL Greenlabel A

C

D

E

F

G

A

B

Duurzaamheidspaspoort

Cruydt Hoeck

Netterden Achterhoeks Padvast (A-label)
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IN DE MEDIA
Publieksmedia:
• Algemeen Dagblad + regiotitels zoals 

BN de Stem, ED, Gelderlander,  

Tubantia, Groene Hart

• Noord Hollands Dagblad

• Trouw

• Telegraaf

• Nu.nl

• Vroege vogels

• Buitenleven

• Gardener’s World

• Radio 1

 

Huis-aan-huisbladen
• Zie artikel uit Hoorn

 

Vakmedia
• Vastgoedjournaal

• Stadszaken.nl

• Dodofinance

• Tuin&Landschap

• Gemeente.nu

• Stad en Groen

• Duurzaam Ondernemen

• BT Magazine

• Land en Water

• Gebiedsontwikkeling

• Greenpro

• EnergieRenda
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NETWERK
Deelnemers

Bij Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincie en corporaties

Nieuwe 
Steenbreekgemeenten 
2021

Weststellingwerf
Bloemendaal
Berg en Dal
Brielle
Putten
Halderberge
Helmond
Laren
Oude Ijsselstreek
Purmerend - Beemster
Schagen
Tytsjerksteradiel
Waadhoeke
Delft
Waalwijk
Dronten
Zoetermeer
Bronckhorst
Hollands Kroon
Urk
Gennep
Amstelveen
Eemsdelta

Wijk bij
Duurstede

Halderberge

Delft

Almere

Zeewolde

Ede

Wageningen
Arnhem

Rheden

Zevenaar

Nijmegen

Venray

Weert Leudal

Meerssen Heerlen
Landgraaf

Beekdaelen

Amersfoort

Baarn

ZeistUtrecht

Nieuwkoop

Wijde-
meren

Houten

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Leusden

HuizenGooise
meren

Weesp

Ermelo

Apeldoorn
Voorst

Lelystad

Noordoostpolder

Steenwijkerland

Meppel

Oldebroek

NunspeetHarderwijk

Dalfsen Ommen

Almelo

Hof van Twente
Hengelo

Beuningen

Hardenberg

Sûdwest-Fryslân

Den 
Helder

HoornKoggenland

Alkmaar

Castricum

Zaanstad

Diemen

Beverwijk

Velsen

Hille-
gom

Kat-
wijk Oegst-

geest
Leiden

Gouda

Krimpen
Capelle Krimpenerwaard

Waddinx-veen

L’dorp

Alphen a.d. Rijn
Voor-schoten

Leidschendam-VoorburgDen Haag

Westland
Rijs-
wijk Pijnacker-Nootdorp

Midden-Delfland
Maas-
sluis

Veere

Goes

Steenbergen

Moerdijk

Bergenop Zoom

Albrands-waard Baren-drecht

Dordrecht

Papen-drecht Gorinchem

Zaltbommel
Maasdriel Oss

Bernheze Maashorst

Boekel

Slie-
drecht

Tilburg

Laarbeek

Meierijstad

Sint-Michiels-gestel

Veldhoven

Eindhoven

Bergeijk Valkens-waard

Ridder-
kerk

Vlaar-
dingen Rotterdam

Teylingen

Noord-
wijk

Haarlem

Edam-Volendam

Leeuwarden

Groningen
Midden-Groningen

Aa en HunzeAssen

Noordenveld Tynaarlo
Smallingerland

De Fryske Marren

Heerenveen

Winterswijk

Renkum

Heem-
stede

Boxtel

Lisse

Uitgeest

Nijkerk

Nissewaard

Kampen

Soest

Zuidplas

Lingewaard

Blaricum
Eemnes

Beuningen

Laren

Brielle

OudeIJsselstreek

Putten

Waalwijk

Tytsjerksteradiel

Purmerend

Berg
en
Dal

Waadhoeke

Helmond

Zwijn-
drecht

Westerkwartier

Weststellingwerf

Bloemen-daal

Schagen

Dronten

Zoetermeer

Hollands Kroon

Amstel-
veen

Gennep

Eemsdelta

Urk

Bronckhorst

STICHTING

BIJ STEENBREEK AANGESLOTEN GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN, PROVINCIES EN CORPORATIESPROVINCIES:
• Flevoland
• Friesland
• Gelderland
• Limburg
• Noord-Brabant
• Noord-Holland
• Overijssel
• Utrecht
• Zuid-Holland

WATERSCHAPPEN:
• Aa en Maas
• Hollandse Delta
• Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier
• Hoogheemraadschap van Delfl and
• Vallei en Veluwe
• Waterschap Limburg
• Wetterskip Fryslân

CORPORATIES:
• Portaal
• Wonen Midden Delfl and
• Ymere

> 150 
DEELNEMENDE 
GEMEENTEN

9
PROVINCIES

7
WATERSCHAPPEN

3
WONINGCORPORATIES



Onze partners

Betrokken bedrijven

groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap
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PARTNERS & BEDRIJVEN



Blijf op de hoogte van de activiteiten van Stichting Steenbreek en 

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

Verantwoording: Het overzicht in deze Terugblik 2021 is niet helemaal volledig en bevat de hoogtepunten van  
Steenbreek van het afgelopen jaar. De meest recente informatie is van medio decemer 2021. 

Beeld: Sjon.nl, de beeldbank van de leefomgeving

Volg ons via de socials

Dagelijks bestuur

Wout Veldstra Voorzitter

Jan Driessen Secretaris 

Wiet Spies Penningmeester

Henk Jense Bestuurslid

Simon de Jong Bestuurslid

 

Algemeen bestuur

Harry Boeschoten Staatsbosbeheer

Frank Nooijens Boomfeestdag

Henk Kuipers Stadswerk

Madeleen Helmer Klimaatverbond

Margot Ribberink Ambassadeur

Werkgroep Levende Tuin:

• Johannes Nieboer KNNV

• Paul Linnenbank Velt Nederland

• Ans Hobbelink AVVN

• Frank Naber Groei & Bloei

• Marjanne Klok Vogelbescherming

• Robertien Aberson Nederlandse Tuinenstichting

• Linda IJmker IVN Natuureducatie

Programmabureau

Roel van Dijk Directeur 

Dominique van de Kamp Projectleider

Wendy Louwen Ondersteunende werkzaamheden

Monique Aldenhuijsen Notulist

Hans Bouwman Redacteur

Carlo Ensing Financiële administratie

Consulenten

Alexandra Tempelman

Barbara Tetteroo

Eveline Beukema

Hajo Kootstra

Henk Jense

Nienke Plantinga

Olaf Molenaar

Wendy Bakker

Ambassadeurs

Margot Ribberink

ORGANISATIE 2021
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