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Betreft: Operatie Steenbreek 

Geachte raadsleden, 

Sinds januari 2018 zijn wij aangesloten bij Operatie Steenbreek. Het doel van de actie Operatie 
Steenbreek is bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van 
verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve 
effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer 
groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico's van 
wateroverlast en opwarming van stedelijk gebied. Met andere woorden: 'Stenen eruit, planten er in'. 

Terugblik 2019 
In 2019 is Operatie Steenbreek uitgebouwd op verscheidene manieren. Zo is de nieuwe pop up tuin ( 
met goedkope, onderhoudsarme en klimaatadaptieve beplanting) ingezet bij evenementen. Om op 
een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met bewoners over de groene of juist stenige tuin, 
effecten van klimaatverandering en biodiversiteit. 
Er is een lokale huisstijl ontwikkeld met het personage 'Stijn Breken'. Deze stijl is toegepast op een 
nieuwe folder, informatiewaaier en animatiefilmpje. Daar worden tips genoemd over hoe een tuin op 
een gemakkelijke manier te vergroenen. Er zijn vele berichten m.b.t. Steenbreek gepubliceerd in De 
Blauwkai en op de Facebookpagina van de gemeente. 

De samenwerking is gezocht met landelijke acties als de Nationale Tuinvogeltelling en Nederland 
Zoemt (distributie bijenhotels). Ook is het netwerk in de gemeente in deze periode warm gehouden 
met o.a. hoveniers (Aardoom Hoveniers, Bloemenjungle), woningcorporaties (Wooncompas, 
Havensteder), maatschappelijke organisaties (Stichting Present, Facet, IJsselmonde Oost), scholen 
(CBS De Klimop) en ondernemers (Van der Giessen Makelaars). 

Met Waterschap Hollandse Delta wordt veel samengewerkt, zij hebben hetzelfde doel voor ogen. 
Onder andere promoten wij hun Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie en droegen zij financieel 
bij aan de realisatie van de pop up tuin. 

Het is mooi om te zien dat er steeds meer initiatief komt vanuit de samenleving, zoals vanuit bewoners 
van Het Sonnet, De Klooslaan en De Ruwaardlaan. 



Pop up tuin (links op St. Jorisplein) 

Onttegeling en vergroening tuin tijdens Daadwerkelijk in de Buurtdag (i.s.m. Facet) 

Plannen 2020 
Volgend jaar zetten we graag een aantal acties door: 
• Aanhaken bij lokale evenementen: aanhaken bij bestaande evenementen voor promotie en 

voorlichting, waar mogelijk inzet van pop up tuin (en het uitlenen van pop up tuin aan andere 
gemeentes). 

• Aanhaken bij landelijke evenementen: aanhaken bij landelijke evenementen als 
Tuinvogeltelling, Nederland Zoemt, The Pollinators, etc. 

• Presentatie: Steenbreek presenteren en promoten bij wijkoverleggen, bewonersverenigingen, 
volkstuinen, welzijnsorganisaties, bibliotheken, etc. 

• Publicaties: publiceren artikelen m.b.t. Steenbreek via gemeentelijke communicatiekanalen. 

En willen we een aantal nieuwe acties oppakken: 
• Educatie: integratie van Steenbreek in online educatieplatform dat in de maak is (onder de 

noemer 'De Toekomst is Duurzaam'. 
• Doorontwikkelen pop up tuin: aanleg sedumdak, klimop, schilderen, regenton (zodat de tuin 

naast 'groen' ook 'blauw' wordt). 
• Steenbreek conferentie: i.s.m. Waterschap Hollandse Delta en buurtgemeentes een/ meerdere 

bijeenkomst(en) organiseren voor bewoners, ondernemers, scholen, etc. die vergroeningsproject 
willen oppakken. Zodat we ze een handelingsperspectief kunnen bieden en schetsen wat ze van 
de gemeente kunnen verwachten. Ook met sprekers als bijvoorbeeld weerman Ed Aldus. 

• Geveltuin: inzetten op promotie van de geveltuin. 



• Aanschaf en inzet nieuw promotiemateriaal: aanschaf zaden eetbare bloemen om uit te delen; 
zoals Tegeltuintje (bedacht door Ridderkerkse ondernemer) en vierkante metertuin. 

Financiën 
De uitvoering in 2020 komt ten laste van de beschikbare budgetten. Vervolgens wordt het opgenomen 
in het uitvoeringsplan van de Integrale Visie op groen per wijk in de openbare ruimte. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris 




