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Wat is Operatie Steenbreek? 
 
Operatie Steenbreek is een actie om bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. 
40% van het stedelijk oppervlak is privébezit. Veel daarvan is bestraat. Jammer, want groene(re) 
tuinen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad: waterberging, 
hittestress, biodiversiteit en gezondheid. Operatie Steenbreek wil dan ook zoveel mogelijk stenen 
in de stad vervangen door groen.  
 
Voorbeeld uit de praktijk 
 
Landelijk zijn al 23 gemeenten aangesloten bij Operatie Steenbreek. In Utrecht doen mee: 

- gemeente Amersfoort (sinds de start in 2015): 
http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/operatie-steenbreek  

- gemeente Leusden 
 
Betrokken organisaties 
 
Groei & Bloei, Hogeschool Van hall larenstein, Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University, 
Alterra, Wageningen UR, Duurzaam Den Haag, KNNV, IVN, Vogelbescherming Nederland, 
Klimaatverbond Nederland, De Vitale Groene Stad en Entente Florale Nederland. 
 
Wat kunt u doen? 
 
Sluit uw gemeente aan bij het netwerk Operatie Steenbreek en inspireer en enthousiasmeer 
bewoners en bedrijven om tuinen te vergroenen. Zoek de samenwerking op met lokale 
organisaties en (bewoners)initiatieven en ga aan de slag met (één van de) activiteiten uit het 
aanbod, zoals:  

- Tuinambassadeurs weten hoe je meer natuur in de tuin krijgt en hoe je je tuin 
aantrekkelijk maakt voor vogels, vlinders en andere dieren. Een tuinambassadeur geeft 
informatie over het natuurrijk en diervriendelijker inrichten van de tuin en kan vragen 
hierover beantwoorden.  

- Tijdens de cursus tuinreservaten leren deelnemers leren over natuurvriendelijk 
tuinonderhoud, welke planten bepaalde dieren aantrekken, wat de juiste plek is om 
planten te laten groeien en nog veel meer.    

 
  

Operatie Steenbreek  

Tegel eruit, plant erin! 
 
 

 

 

http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/operatie-steenbreek
https://www.knnv.nl/tuinambassadeurs
https://www.ivn.nl/cursussen/cursus-tuinreservaten-organiseren
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Meer informatie en contact 
 
Voor vragen over Operatie Steenbreek kunt u contact opnemen met projectleider Linda IJmker 
via l.ijmker@ivn.nl. Meer informatie vindt u ook op de website www.operatiesteenbreek.nl, de 
facebookpagina https://www.facebook.com/operatiesteenbreek/  of via twitter @OpSteenbreek 

 

 

 

Beeld: www.operatiesteenbreek.nl 
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