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URGENTIE IS GROOT



OVER STEENBREEK
• Missie: Nederland vergroenen en verstening tegen te gaan

• Netwerk van meer dan 140 gemeenten, 6 provincies, 5 waterschappen 

en inmiddels 1 corporatie

• Drie Speerpunten in 2020:
1. Kennisontwikkeling / profilering

2. Zichtbaarheid in de media bv twitter:      @Opsteenbreek

3. Bereik van mensen met tuinen  (eigenaren en huurders)

• Motto in 2020: Samen voor meer groen in de buurt



ONZE PARTNERS WE DOEN DIT NIET ALLEEN



VERSTENINGSKAART



BEREIK TUINBEZITTERS

• Lokale netwerken opstarten

• Nationale tuincheck (app) ism Lodewijk Hoekstra

• Tegelruilactie

• Regentonactie

• Straatactie

• Groenstrijd / fotowedstrijd

• Aanleg geveltuintjes

• Voortuinexcursies

• Workshop voor bewoners ‘Een levende tuin maak 

je zelf’ 

• Actieweek: Week van de Groene Tuin (april)

• Actiemaand: Vergeten tuinseizoen (oktober)

• Etc.



Vergroenen tuinen en daken
Capelle aan den IJssel



Waarom groene tuinen/daken? 
Groene tuinen en daken

• Houden water vast

• Verminderen hitte

• Verminderen droogte

• Meer ruimte voor vogels/insecten

• Prettigere en gezondere leefomgeving

• ... en nog veel meer



Zo kan het ook

Foto simulatie ‘vergroening voortuinen’ voor en  na



Ontstenen, samen met de buren en 
gemeente



Adopteer een groenstrook

Buurtgroep De Waldhoorn



Laten we het dan nu over uw tuin, 
dak of buurt hebben …

Groene tuinen, Groene daken Geveltuintjes,

opritten Vergroendagen



Groene 
daken



Opritten



Uw tuin

Wat is mogelijk?



Uw tuin: van steen naar bloemenzee



Geveltuintjes



Uw tuin
Wat is mogelijk?

Tijdens de energiescan heeft u de optie 

om foto’s te laten maken van voor- en 

achtertuin waarna groenadvies volgt



Samen bereik je meer: Buurtacties
Vergroendagen





Wat is er allemaal mogelijk? 

Ondersteuning 

1. Adviezen tuinambassadeurs

2. Faciliteren buurtacties

3. Groen adopteren en onderhouden

Financieel

1. Gratis geveltuintjes

2. Subsidie groene daken/gevels/erfafscheidingen

3. Subsidie natuurvriendelijke oever

4. Subsidie Groenblauwe Schoolplein



Subsidie groene daken
• Subsidie groen dak € 25,- per m², groene gevel met cassettes € 50,- per m², met 

beplanting vanuit grond € 50,- per strekkende meter (tot max. 50% van de 

kosten)

• Vervangen schutting langs openbare weg voor groene, levende erfafscheiding: 

35% van de kosten voor materiaal/beplanting

• Budget 2021 – 2022 € 50.000,- per jaar

• Bedoeld voor particulieren, organisaties en bedrijven

• Minimale afmeting 4 m², particulieren geen maximum          

(organisaties/bedrijven max. € 10.000,-)

• Laten aanleggen of zelf doen

• Bouwkundig onderzoek wordt tot max. € 250,- vergoed

• Extra vergoeding vervangen asbestdak voor groen dak (> 25 m² € 1.000,-)



Stichting Steenbreek voor mens en natuur  
@Opsteenbreek www.steenbreek.nl

“Samen voor meer Groen in de Buurt”                
www.duurzaamcapelle.nl duurzaam@capelleaandenijssel.nl

http://www.steenbreek.nl/
http://www.duurzaamcapelle.nl/
mailto:duurzaam@capelleaandenijssel.nl

