
Programma:
19:30 - Inloop
20:00 - Operatie Steenbreek onttegelt Nederland
20:30 - Pitches: Leidse buurtinitiatieven
20:45 - Pauze
21:15 - De Groene Motor: zelf doen in Zuid-Holland
21:40 - Pubquiz
22:00 - Afsluiting







Ons klimaat 

verandert en dat 

merken we



Veel diersoorten 

hebben het moeilijk



De harde realiteit



Verstening

▪ Gemiddeld bestaat 40-50% van een gemeente uit 

privaat grondbezit. In sommige gevallen is dit 70%

▪ 37% van de tuinen is voor meer dan de helft 

betegeld



Steenbreek
barometer

▪ Driekwart is bezorgd om verslechtering van de 

natuur en heeft last van klimaatverandering

▪ De helft neemt groene/groenblauwe maatregelen 

in de tuin

▪ Meer dan driekwart sproeit minder

▪ Rust, relaxen, genieten van vogels en insecten



Oprichting 2015

De Steenbreekmissie: de trend van de verstening 

stoppen (zowel in de publieke als private ruimte) en 

onze leefomgeving in Nederland duurzaam 

vergroenen, met aandacht voor de positieve gevolgen:

▪ Natuurbehoud en biodiversiteit 

▪ Goede waterafvoer

▪ Vermindering opwarming en hittestress

▪ Gezonde en sociale leefomgeving



Netwerk



Inwoners betrekken 

Gemeenten activeren

Samen maken we de stad groener!

Of zoals in Leiden: Samen aan de slag!



Groene voordelen

• Vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren

• neemt water op waardoor het riool minder wordt belast

• Geeft schaduw en verkoeling tijdens hete zomers

• Verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt concentratie fijnstof

• Vermindert stress en is goed voor gezondheid en welzijn

• Zorgt voor minder omgevingsgeluid

• Verhoogt de waarde van woningen



Wat doet Steenbreek?

• Landelijke aandacht voor Steenbreekthema’s

• Kennisontwikkeling & netwerkverbreding

• expertmeetings

• Delen van successen en inspiratie

Communicatie & PR

• Campagnes

• persberichten voor bewonerscommunicatie 

• Folders/Flyers/Posters

• communicatietoolkits

• Website

Inwoners - Stichting Steenbreek

• Steenbreektrofee

2022: Groengroep Noord 

• Acties!

https://steenbreek.nl/inwoners/


Campagnes – ‘Wip Holland Wip!’

• NK Tegelwippen (21 maart-31oktober)

• De Week van de Groene Tuin (voorjaar: 4 – 10 april 2023)

• Maai Mei Niet (mei)

• Het Vergeten Plantseizoen (najaar)

• Onder het Maaiveld



NK Tegelwippen

• 21 maart – 31 oktober 

• Nederland vervangt de tegel voor groen

• Een groener Nederland begint in je tuin

• Gefinancierd door Ministerie I&W en Ons Water

• Tegeltaxi

• Tegeldump

• Tegel eruit, plant erin – acties

• Iedereen kan tegels aanmelden



Week van de Groene Tuin

• 4 – 10 april 2023

• Milieu Centraal en partners 

• Doel: meer gevarieerd, duurzaam groen in tuinen, 

straten en op balkons

• Hele week tuintips

• Landelijke en regionale media

• Sociale media 

• Groene acties - Week van de Groene Tuin

https://weekvandegroenetuin.nl/acties-van-partners/


Maai mei niet

• Hele maand mei

• Laat het gras groeien en bloeien

• Tuineigenaren en gemeenten

• Idee uit België



Het Vergeten Plantseizoen

• Hele maand oktober

• Een goede start in het voorjaar begint in het 

najaar

• Warme grond

• Voldoende vocht

• Energie naar wortels

• Rust

• Boomspiegelfeest 

• 30 september – 8 oktober

• Guerrillagardners



Onder het Maaiveld

Een levende tuin begint bij de bodem - Stichting Steenbreek – YouTube

Film Onder het Maaiveld: nu in de theaterzalen en bioscopen



Steenbreek in de praktijk

Groen Idee Rijswijk



Steenbreek in de praktijk

Opknappen huurderstuinen Westland



Steenbreek in de praktijk

Tuinschetsmiddag tuincentra



Steenbreek in de praktijk

Duurzaamheidsmarkt Voorschoten



Steenbreek in de praktijk

Boomspiegelactie De Lier - meekoppelen



Vragen?

Steenbreekadviseur
Wendy Bakker 

06 23725979

wendybakker@steenbreek.nl

Dank voor jullie aandacht!

mailto:wendybakker@steenbreek.nl
https://www.linkedin.com/company/stichting-steenbreek/


13 jaar 

Groengroep Groenoord Zuid 

Leiden

Projecten en doelen

2010-2023



In de prijzen:

Steenbreektroffee 
Winnaar 2022!

Groen Lintje 2022!
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1. Boomspiegels en geveltuintjes

In 2019 zijn er 45 nieuwe grote boomspiegels 

en 45 geveltuinen gerealiseerd in onze buurt. 

Bewoners helpen bij het onderhoud en 

wij komen 1 keer per maand bij elkaar 

om te snoeien, wieden en zwerfafval te prikken.
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2. Watertonnen

Samen met initiatiefnemer Ann Keesenberg, de GaGoed 

ambassadeur Anja Möltgen, Samen aan de Slag van gemeente 

Leiden en met financiële steun van fonds 1818, zijn er 81 

watertonnen geplaatst. Ook de woningcorporaties Portaal en de 

Sleutels waren erbij betrokken.

We zoeken producenten om meer van deze smalle en hoge 

watertonnen die perfect in de Leidse straatjes passen te maken.



32



33



34

3. Haarlemmerweg slingerpad

Op initiatief van de Groengroep is er een slingerpad aangelegd 

langs de Haaremmerweg wat een groene verbinding vormt tussen 

de wijken achter de Willem de Zwijgerlaan, het Singelpark en het 

centrum van de stad.  
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4. Vlindertuin, groene strook en heg

Tegen het metalen hek van Liander is een ligusterhaag geplant
en een 1 meter brede groene strook aangelegd. 

Daarnaast, werd er 135 m2 stoeptegel verruild voor een 
vlinder- en bijentuin langs de Pasteurstraat.

Samen met buurtbewoners werden er een scala aan insect- en 
vogelvriendelijke planten neergezet, later aangevuld met 
bloembollen. 

Er zijn al veel insecten en vogels in gezien deze zomer 

en we krijgen veel complimenten van buurtgenoten die 

genieten van alle groen en bloemenpracht.
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5. Speelplaatsen

We hebben twee speelplaatsen vergroend 

met hulp van verschillende subsidies 

en de jaarlijkse NL doet en Burendag-acties.
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6. Tiny Forest Het Sleutelbos

Samen met IVN en Vrije School Mareland hebben we 

de eerste Tiny Forest in Leiden gerealiseerd. 

De kinderen van klas 5 van VS Mareland zijn de boswachters: zij 

krijgen lessen en doen verschillende activiteiten in het bos. 

Daarnaast is het bos toegankelijk voor de buurt.
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7. Bijenlint en Kleurrijke Bijenbuurt

Met hulp van subsidies van fonds 1818 en Kern met Pit hebben we 

>35 bijenhotels geplaatst. 

Daarmee hebben we een Kern met pit oorkonde voor 2021 

gekregen.
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8. Vogelprojecten  

Gierzwaluwtil en nestkasten
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9. Andere projecten  

Egel-snelweg: 

fonds 1818 subsidie.

Jaarlijkse vetbollen en pindaslingers 

workshop.
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Egelsuccessen

In 1 van de 10 egelhuisjes geplaatst in de buurt,
zijn er deze zomer 4 baby’s geboren!!!
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Kom meedoen! 
5 parkeerplaatsen eruit, 2000 planten erin! Iedereen is welkom!



54



55



56

Toekomstplannen

⚫ Buurt-moestuin: informatie verzamelen over mogelijkheden 

locatie en subsidies.

⚫ Aanleggen Bloemenparadijs: versteend plaatsje vergroenen 

met bewoners huurwoningen van Portaal aan Madame 

Curiestraat (gepland voor begin 2023).
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Van Tegelplein tot Bloemenparadijs
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Groengroep Groenoord Zuid

zijn

Hannie, Jacoline, Katja, 

Lujza, Yolanda en Grace

Voormalige leden: 

Anja, Corry, Elena, Hiske, Minoe, Roelant

Contact:

groengroep@groenoordzuid.nl

Facebook: Groengroep Groenoord Zuid
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Wil je een keer inspiratie opdoen?

Iedere eerste zondag van de maand doen we een 

Groene buurt rondje. 

We beginnen om 10.30 uur in de vlindertuin (pasteurstraat) 
of je vindt ons in de wijk. 

Kom gezellig meedoen dan laten we je onze projecten live 
zien en denken we met je mee. 
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