
•Operatie Steenbreek

Leve(n)de tuin!

• Landelijke Organisatie en doelstellingen
• De grote voordelen van een groene tuin
• Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel



• Opgericht: Wout Veldstra
• Werkgroep zitten leden uit diverse instanties
• Het team

Operatie Steenbreek = landelijke organisatie



Doel: zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om hun tuin te ontstenen.
Waarom? Biodiversiteit gaat achteruit en de klimaat verandering geeft hevige 
hoosbuien en periodes van grote droogte en hitte.
Hoe? Gemeentes motiveren om lid te worden. 
En dan? Een gemeente vult daarna zelf in hoe er actie gevoerd wordt om burgers 
bewust te laten worden dat de eigen groene leefomgeving belangrijk  is!

Operatie Steenbreek = landelijke organisatie

Landelijk Steenbreek 
ondersteunt de kartrekkers 
in een gemeente 
(studiedagen, website, 
folders en ondersteuning)



Vergroten
biodiversiteit

Goed voor de gezondheid en de sociale 
contactenDe grote 

voordelen
van een groen 

tuin:

Minder heet in de tuin Stijging verkoopwaarde

Regenwater kan wegzakken in de bodem

Opvang fijnstof



Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel

Leve(n)de tuin!

• Doelstellingen
• Werkgroep
• Idee
• Actie Actie
• Sluit je aan!



Doelstellingen: 
1. Zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van het belang van een groene 

tuin.
2. Praktisch: Mensen enthousiasmeren en helpen om een groene tuin aan te 

leggen.

Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel

Leve(n)de tuin!



Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel

De werkgroep: sinds september 2017. 
Leden: uit het groene bedrijfsleven, uit het Hoogheemraadschap en Qua wonen.. 
Verder een aantal enthousiaste burgers. De gemeente is voor 2 jaar lid van de 
landelijke organisatie en faciliteert .



Idee…..
De vraag die wij ons stelden: waarom is de trend ‘ik versteen mijn tuin.’
Onderzoek heeft uitgewezen dat er een aantal redenen zijn:

Gebrek aan kennis van natuur en tuinieren(onderhoud). 
Het idee dat bestrating minder onderhoud vergt terwijl we het allemaal zo druk 

hebben.
Het idee dat je een groot terras nodig hebt om met vrienden te loungen en de 

kinderen te laten spelen.



Actie Actie……………………………..
De eerste doelstelling is om zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van het 
belang van een groene tuin
Website: www.steenbreekkrimpenaandenijssel.nl met voorbeeldtuintjes en informatie
Op festiviteiten voorlichting geven vanuit een kraampje. 
Regelmatig in de media stukjes schrijven (krant, fb, lok)
Kennis avonden met de NVWK. Op onze websites staan onze presentaties en plantenlijsten.

Mathilde 
(HHSK) 
laat zien 
dat water 
sneller 
wegzakt 
in een 
grasveld 
dan op 
stenen

Caroline vertelt over 
het belang van een 
groene tuin 
(Krimpens festival)



Tegel eruit plant erin’

Actie Actie……………………………..
De tweede doelstelling
Is praktisch aan de slag



‘Binnentuin vergroenen’
Met Qua wonen en bewoners: 
Gemeente, Qua wonen en HHSK: betaalden voor de regentonnen, planten etc.
Bewoners, ‘Projecten in het groen’ en ‘Laurence hoveniersbedrijf’ legden het aan

Actie Actie……………………………..



‘Greencard’

Actie Actie……………………………..

Samenwerking, gemeente, hhsk 
en Qua wonen



Mogelijke nieuwe acties:

Info en hulp bij herstratings-projecten (Marathon, Langeland, Oud Krimpen)
Tuinmaatjes
Cursus tuinieren/tuinontwerpen
Etalage met info in lege winkelpanden
Open tuinen dag
Compliment voor je tuin’ kaarten

Plantenruildag (in combi ‘met plant voor een tegel’ bv…)
Wandelexcursie
……………………





Regenton: 

Doel: bewustwording regenwaterproblematiek en wat kan jij 
als burger doen.

Gebruik: Eerste wateropvang ca 200 liter, overloop border……
Wel gebruiken bv auto wassen, 
planten water geven of spelen voor kinderen



Regentonnen



Halfverhardingen: alternatieven voor een bestrating

Grind
Tegels met brede voeg
Boomschors
Graspad



Water passerende bestrating



Gemotiveerd?       Help je mee?

Wij zoeken: ‘tuinambassadeurs’, tuinmaatjes, vrijwilligers….. 

Mail naar steenbreekkrimpenaandenijssel@outlook.com



• Pauze



Bedankt voor de belangstelling en tot ziens!

Kijk op onze websites voor info, plantenlijsten, excursies en cursussen!!

www.nvwk.nl
www.steenbreekkrimpenaandenijssel.nl


