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Heemstede deelnemer Operatie Steenbreek
Inzet samenwerking voor een klimaatbestendige en gezonde
leefomgeving voor zowel mens als dier
Sjaak Struijf / Nicole Mulder

Operatie Steenbreek
Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies
onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte
vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard
nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties
en bedrijven.
Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om
samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel
eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van
voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van
geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook
aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.
Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Groen
wordt neergezet als een product én een middel: Een multifunctioneel product dat in veel
opzichten een positieve uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie,
sociale cohesie etc.
Positieve effecten Steenbreek
Het vergroenen van de leefomgeving heeft een effect op:
- beperken hittestress
- verhogen biodiversiteit
- verbeteren waterhuishouding
- verbeteren luchtkwaliteit
- verbeteren gezondheid
Deelname aan Operatie Steenbreek
Als deelnemer van Operatie Steenbreek hebben we toegang tot:
1.
2.
3.
4.

begeleiding in projecten (5 uur per jaar)
toegang tot kennisbijeenkomsten, inspiratiedagen en excursies
informatievoorziening via jaarkalender, Groei&Bloei, IVN, KNNV, Vogelbescherming
digitaal; wekelijkse update landelijke website met allerlei nieuws over acties en
dergelijke.
5. intranet; alleen toegankelijk voor aangesloten gemeenten met daarop relevante kennis
en informatie over activiteiten die in Nederland plaatsvinden en waar inspiratie voor
acties vandaan gehaald kan worden: netwerkpartners, activiteiten, folders, onderzoek,
applicaties, beeldbank, etc.
6. maandelijkse nieuwsbrief (intern en extern) voor alle aangesloten gemeenten en
partners.
7. social media (#steenbreek) / LinkedIn / Twitter
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8. reguliere aandacht aan Steenbreek via maandelijkse uitgave van vakblad Groen
Landelijke publiciteit rondom actuele Steenbreek onderwerpen wordt gedeeld zodat
deelnemende gemeenten dit kunnen verspreiden via lokale media.
9. special Steenbreek. Op jaarbasis staat het vakblad Groen twee keer in het teken van
Steenbreek gerelateerde onderwerpen
Kansen in Heemstede
Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. En in
een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen
verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve
effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.
Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de
bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen,
insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het
bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.
In lopende of nieuwe projecten van gemeente Heemstede wordt het gedachtengoed van
Operatie Steenbreek ingepast. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Ecologische Visie voor
Heemstede zal het verminderen van verharding in tuinen expliciet worden ingezet om de
ecologie op kleine schaal te verbeteren. Niet alle gebieden in Heemstede zijn echter
geschikt voor alle initiatieven vanuit Steenbreek. In natte gebieden (met een hoge
grondwaterstand) kan het verwijderen van bestrating tot gevolg hebben dat wateroverlast
toeneemt. Hiervoor is maatwerk in projecten noodzakelijk.
In dit voorjaar zullen we starten met het inzetten van de diverse communicatiemiddelen om
inwoners van Heemstede de voordelen van het vergroenen van de leefomgeving mee te
geven. Daarbij zal de gemeente specifiek per wijk de passende maatregelen aangeven om
samen met inwoners tot duurzame resultaten te komen.
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