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Met de campagne Operatie Steenbreek wil Stichting Steenbreek zo veel mogelijk mensen enthousiast maken voor meer groen
in de tuin. De praktijk wijst echter uit dat veel mensen vaak geen flauw idee hebben waar ze moeten beginnen. Kennis over
het groen ontbreekt. En er zijn misvattingen dat tuinieren veel tijd en geld kost, arbeidsintensief is, en dat je groene vingers
moet hebben om te kunnen tuinieren. Deze belemmeringen kunnen met praktische informatie worden weggenomen. Op internet en bij tuincentra zijn veel antwoorden op tuinvragen te vinden maar het is een meerwaarde om bewoners eerste hulp in
de tuin aan te bieden. Dit plan van aanpak biedt deelnemende Steenbreek-gemeenten hiervoor inspiratie. Samen kunnen we
het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving!

PLAN VAN AANPAK
SAMENWERKING

Digitaal meldpunt voor tuinvragen

Binnen de gemeente zijn heel veel partijen actief die de juiste

Bewoners kunnen hun vraag stellen via een website of

kennis over tuinieren in huis hebben. Met het in kaart brengen

social media. Deze vragen worden door een coördinator

van alle stakeholders leg je de basis voor het lokaal netwerk.

verdeeld over een pool van ambassadeurs. Maak wel
duidelijke afspraken over bijvoorbeeld vergoeding voor het

ACTIEF NETWERK

beantwoorden van vragen, de reactietermijn naar bewoner

Organiseer voor het Steenbreek netwerk een startbijeenkomst.

en een duidelijke afbakening qua tijdsbesteding per vraag.

Met als belangrijkste doel elkaar leren kennen, informeren over

Om de verwachtingen goed te managen wel de tip om in de

Steenbreek en te inventariseren wie een rol wil oppakken om

communicatie duidelijk te vermelden wat voor soort vragen via

bewoners eerste hulp in de tuin te bieden. Deze partijen worden

een digitaal meldpunt gesteld kunnen worden.

daarmee de Steenbreekambassadeurs van de gemeente. Ambassadeur zijn betekent dan: stimuleren van bewoners en kennis de-

Aan de hand van de veel gestelde vragen, kan een FAQ-lijst

len zodat tuinen groener, klimaatbestendig en diervriendelijk wor-

geplaatst worden op de gemeentelijke website.

den ingericht. Een ambassadeur kan worden gevraagd om mee
te werken aan bijvoorbeeld een tuinspreekuur, het beantwoorden

TUINSPREEKUUR

van specifieke tuinvragen of het maken van tuinschetsen.

Organiseer met regelmaat een tuinspreekuur op een fysieke
locatie. Niet iedereen is digitaal vaardig. Bewoners kunnen hier

Organiseer voor ambassadeurs met regelmaat een kenniscafé

zelf hun tuinvraag stellen of bijvoorbeeld de pH-waarde van

rondom een bepaald thema om iedereen actief te betrekken

hun grond laten testen. Daarna kan nog beter geadviseerd

bij Steenbreek. Bijvoorbeeld over groene daken of duurzaam

worden welke planten geschikt zijn voor de tuin.

tuinieren.
Het tuinspreekuur is bij voorkeur gratis voor bewoners. Ervaring
EERSTE HULP IN DE TUIN

leert dat vooral mensen met een klein budget echt geholpen

Om bewoners de mogelijkheid te geven tot het stellen van

zijn met een plek waar ze terecht kunnen met hun vragen

tuinvragen en het krijgen van advies zijn legio mogelijkheden te

of voor een beetje advies. Vanuit het actieve netwerk kan

bedenken in samenwerking met de ambassadeurs.

bemensing voor een tuinspreekuur worden georganiseerd.

WWW.STEENBREEK.NL

WORKSHOP BEWONERS EEN LEVENDE TUIN MAAK JE ZELF

tijdens een excursie mensen met andere ogen naar alle details

De workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ van 2,5 uur is

laten kijken. Tijdens de excursie is volop ruimte tot het stellen

bedoeld voor tuinbezitters met weinig tuinervaring. Deelnemers

van vragen en hopelijk gaat iedereen vol inspiratie in eigen tuin

leren in deze korte inspirerende workshop hun tuin natuur-

verder aan de slag.

lijker en diervriendelijker te maken. Na de workshop hebben
deelnemers praktische handvaten om daadwerkelijk aan de

TUINCURSUS

slag te gaan. De workshop wordt begeleid door tuinexperts

Vanuit het netwerk kan een praktische tuincursus in het voor-

uit het netwerk van IVN en KNNV. Deze vrijwillige docenten

en najaar worden georganiseerd. Tijdens deze cursus leren

zijn getraind in het geven van deze workshop. Meer informatie:

mensen bijvoorbeeld meer over hoe ze moeten snoeien en ver-

www.ivn.nl/operatie-steenbreek/workshop-een-levende-tuin-

jongen, natuurlijke bestrijding van plantenziektes, het belang

maak-je-zelf

van een gezonde bodem, welke planten passen op welke plek
en hoe kun je de tuin klimaatbestendig inrichten. Organiseer

VOGELVRIENDELIJK TUINADVIES

bij voorkeur deze cursus in toerbeurten in de tuinen van de

Voor iedereen die graag meer vogels in de tuin of op het balkon

cursisten zelf. Zo kunnen individuele vragen goed beantwoord

wil hebben, bestaat het tuinadvies van de Vogelbescherming.

worden. En alle tips en adviezen zijn altijd inspirerend en leer-

De Tuinvogelconsulent komt bij bewoners thuis voor een advies

zaam voor de mede-cursisten.

op maat. Tijdens het gesprek komen er al ideeën naar boven en
het advies wordt ook op papier gezet. Meer informatie: www.

COMMUNICATIE

vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/persoonlijk-

Vanwege de diversiteit aan mogelijkheden is dit onderdeel

tuinadvies

maatwerk.

TUINSCHETSEN
Een tuinschets inspireert mensen om hun tuin mooi en groen te

BEGROTING

maken. Een tuinbezitter kan met hulp van een ervaren tuin-

Denk in ieder geval aan:

ontwerper (of student van een groenopleiding) een schetsidee

• Opzet, coördinatie en communicatie uren

krijgen met concrete mogelijkheden om de tuin te veranderen

• Vergoeding van groenprofessionals en/of vrijwilligers

of aan te leggen. Accent bij het tuinschetsen ligt op minder ver-

• Communicatiemiddelen (drukwerk, vormgeving)

harding en waar mogelijk opvang van hemelwater in de tuin.

• Vergoeding voor advies, cursussen en/of workshops

Het tuinschetsen kan onderdeel zijn van een evenement. Maar
ook aangeboden worden door een woningbouwcorporatie aan

Onze consulent denkt in voorbereiding graag met je mee!

huurders, voor nieuwe bewoners in een wijk of onderdeel zijn
van een straatactie.
Tuinexcursies

Stichting Steenbreek

Veel mensen vinden groene tuinen prachtig om te zien. Maar

Paulus Borstraat 41

kunnen niet altijd een vertaling maken van deze ideeën naar
hun eigen tuin. Met begeleiding vanuit het netwerk kun je
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