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Operatie Steenbreek Nijmegen

Resultaten Operatie Steenbreek 2019 (per 1 december)

Gemeente   58.996
Scholen   28.778
Particulieren  29.121
Extra projecten     1.778

Totaal        118.673  verwijderde stoeptegels

Opening Daniëlsplein

De Luithorst

2018: succesvolle start
 
In maart 2018 was de lancering van de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen. De campagne wordt gevoerd 
vanuit De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie. Het doel voor 2018 – 100.000 tegels eruit – werd ruim-
schoots gehaald. Met vergroeningsacties door de gemeente in de openbare ruimte, zoals op het Joris Ivensplein, 
de Waalkade en in de Burgemeester Hustinxstraat, het vergroenen van schoolpleinen én het vergroenen door 
particulieren kwam Nijmegen in 2018 totaal uit op ruim 190.000 tegels die plaatsmaakten voor groen.

Voortvarend vervolg in 2019
 
Op 19 maart 2019 ging Operatie Steenbreek voor dit jaar van start; met de ontstenings- en vergroeningsactie 
op schoolplein de Luithorst in Lindenholt. Die actie zette meteen zoden aan de dijk: 8000 tegels maakten plaats 
voor 1500 bomen en struiken. Een paar dagen later was alweer de volgende actie: de opening van het ver-
nieuwde en groene Daniëlsplein waar maar liefst 22.000 tegels plaatsmaakten voor groen. Operatie Steenbreek 
was aanwezig met plantjes om inwoners te stimuleren ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan. De ambitie om 
100.000 tegels uit de grond te halen werd ook dit jaar gehaald. De teller stond per 1 december op bijna 119.000 
stenen, waarvan ruim 29.000 bij particulieren.



Jaarverslag - Operatie Steenbreek Nijmegen                      3 / 9                           De Bastei

  Acties en activiteiten 
Met de focus op particuliere tuinen en gebruikmakend (in de 
communicatie) van vergroenen in de openbare ruimte (pag.3). 

  Zichtbaarheid 
Actief op zoek naar free publicity, actieve communicatie op 
eigen kanalen, zichtbaarheid in Nijmegen (pag.5).

  Samenwerken en afstemmen 
Met (nieuwe) partners en partijen (pag.7).

  Netwerk 
Vernieuwen en uitbouwen (pag.7).

Terugblik 2019
De Operatie Steenbreekwerkzaamheden zijn ook dit jaar weer onder te brengen in de volgende 
vier hoofd-activiteiten:

Acties en activiteiten 

Tuinadvies en tuintegel-ophaalactie
In 2019 ging de actie om het ontstenen van tuinen te stimuleren opnieuw van start. Maximaal 25 huishoudens 
kregen gratis tuinadvies of krijgen dat nog van een professionele tuinontwerper. Daar is goed gebruik van ge-
maakt, in het derde kwartaal stond de teller op 22 tuinen. In samenwerking met Onder de Bomen werden op-
nieuw tuintegels bij particulieren opgehaald. 73 Huishoudens maakten hiervan gebruik.

Groene schoolpleinen
De subsidie van de provincie voor het vergroenen van schoolpleinen vindt gretig aftrek. Per 1 december hebben 
15 scholen in Nijmegen de subsidie ontvangen en bij 7 scholen loopt de aanvraag nog. Collega’s van de afdeling 
natuur- en milieueducatie van De Bastei ondersteunen de scholen bij dit proces daar waar nodig. Operatie Steen-
breek benut deze contacten en communiceert over deze ‘vergroeningsrevolutie’ op de schoolpleinen. Zo vond de 
lancering van het vervolg van de campagne in 2019 plaats bij de Luithorst, was Steenbreek aanwezig bij de start 
van het vergroenen van het schoolplein van de Lindenhoeve en zijn de tegels door Onder de Bomen opgehaald 
bij de Montessorischool Nijmegen-Oost.

Groene Vrijdag
Op 11 oktober, tijdens Groene Vrijdag, zijn 100 pakketjes uitgedeeld aan nieuwe bewoners van de wijk Zuider-
veld in de Waalsprong. In het pakketje zaten bloembollen, flyers van Operatie Steenbreek en Stadsnatuur Waal-
sprong en een groei-potlood. Hieraan hebben 8 vrijwilligers meegeholpen. 

De Luithorst

Groene Vrijdag

Volle container met stoeptegels opgehaald door Onder de Bomen
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Steenbreektrofee
Operatie Steenbreek Nijmegen werd uit 10 inzendingen samen met 3 andere initiatieven genomineerd voor de lande-
lijke Steenbreektrofee 2019. Het ging daarbij om het bewonersproject De Getijden, een op en top duurzaam project  
waarbij een voormalig schoolgebouw tot levensloopbestendige woningen werd getransformeerd. Daarbij werden 
24.000 stoeptegels en 5000 grindtegels verwijderd (overigens is de helft van dit aantal tegels in 2018 meegerekend en 
de andere helft in 2019). Uiteindelijk heeft dit project niet gewonnen, de nominatie leidde wel tot de nodige publiciteit.

EXTRA Steenbreekprojecten
In 2019 was er extra geld beschikbaar om EXTRA Steenbreekprojecten uit te voeren. Andere partijen namen de uit-
voering op zich, het campagneteam ondersteunde bij of verzorgde de communicatie.

 >   Pijpenkappuh 
Op 1 en 2 november hebben inwoners van Neerbosch-Oost 23 regenpijpen afgekoppeld van het riool. Dit vond plaats 
in het kader van de actie Pijpenkappuh, een pilotproject dat onderdeel was van de campagne Operatie Steenbreek.

 >   Nijmegen-Noord, the place to bee 
Op 10 september kwamen een kleine 40 mensen naar de informatieavond bij de Warmoes Historische Tuin. 
Daarna hebben 12 stellen of huishoudens de workshop gevolgd. De indruk is dat het goed is om te focussen op 
nieuwe mensen in nieuwe wijken, zie ook de bloembollenactie op Groene Vrijdag 11 oktober. Onder het motto 
‘voorkomen van tegels in de tuinen is beter dan genezen’. 

 >   De Lindenberg, vergroenen binnenplein 
 Een kleine maar fijne actie in samenwerking met NL Bloeit!. Ruim 400 tegels werden verwijderd en het plein is 
een groene oase geworden.

 >     Groen(t)e tuin Tolhuis 
Woningcorporatie Talis, de wijkregisseur en bewoners hebben een stuk verwaarloosde grond omgetoverd tot een 
groen(t)e tuin en pluktuin. Hiervoor is 120 m² verharding omgetoverd tot groen. In april 2020 volgt de feestelijke 
opening van deze tuin.

Grote én kleine acties
De kracht van Operatie Steenbreek is het communiceren over grote én kleine (vergroenings- en afkoppel)acties die 
plaatsvinden. Of het nu gaat om de 23.000 tegels die zijn verwijderd om het Maasplein te vergroenen of om de 67 
tegels die in de Pijkestraat zijn weggehaald om geveltuintjes aan te leggen: het campagneteam omarmt het allemaal. 
Juist de kleine acties komen dikwijls voort uit initiatieven van bewoners zelf en dat is goed – en hopelijk inspirerend 
– om te laten zien. Op social media doen juist de berichten over de kleine acties het goed. 

Niet alles lukt
Helaas, soms lukken bepaalde activiteiten niet. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wijkkaravanen die in 2019 op de agen-
da stonden. De wijkkaravanen zijn onder meer niet gerealiseerd omdat een renovatie nog niet gereed was (Spoor-
buurt fase 2 en 3) of omdat bewoners nog niet zover waren. In 2020 gaat het team van Operatie Steenbreek de wijk-
karavaan opnieuw promoten.

Vergroening binnenplein De Lindenberg

Pijpenkappuh Neerbosch-Oost

Nominatie voor de landelijke Steenbreektrofee voor bewonersproject De Getijden
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 Zichtbaarheid

De wijken in! 
Operatie Steenbreek Nijmegen liet zich in 2019 zien bij allerlei wijkactiviteiten, verspreid over 
de stad. Een groepje Steenbreekvrijwilligers hielp met de uitvoering van deze activiteiten. Zo 
was Steenbreek onder meer aanwezig bij:

 >  24 maart      Opening Daniëlsplein, met flyers en plantjes.
 >  13 april  Woonmarkt in CineMec (het huidige Pathé) met flyers en plantjes.
 >  8 mei   Groene Week Radboud Universiteit: presentatie en plantactie.
 >  8 mei    Urgenda-tour: presentatie Steenbreek voor Urgenda en pitch tijdens  

Bos-Battle (onderdeel van de Urgenda-tour).
 >  26 mei   Dit is Dukenburg.
 >  14 juni  Opening Maasplein met flyers en plantjes.
 >  8 september Viva Symphonica Neerbosch-Oost.
 >  29 september Wijkmarkt Potgieter Boulevard Willemskwartier.
 >  3 november Oogstfeest in samenwerking met Co-Bomen Nijmegen-Noord.
 >  9 november Burenmiddag ZZG Zorggroep Waterkwartier.
 >  19 december Opening Malderburchtstraat.

Opening Maasplein

Wijkmarkt Potgieter Boulevard Willemskwartier

Oogstfeest Nijmegen-Noord
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In het nieuws 
Operatie Steenbreek Nijmegen was ook dit jaar weer vaak in het nieuws. Per 1 december stond de 
teller op 76 persmomenten. Het jaar begon al goed met een uitgebreid interview in De Brug met  
de campagneleiders: Operatie Steenbreek gaat door. Het campagneteam verzorgde zeer regelmatig  
artikelen voor de wijkbladen in Nijmegen en deze werden dikwijls geplaatst. Niet alleen lokale  
media schreven over de Nijmeegse campagne, ook landelijk was er de nodige aandacht voor 
Operatie Steenbreek Nijmegen. Enkele highlights:

 >  Subsidie bij het vergroenen van de tuin (de Gelderlander)
 >  Duurzame top 100 over Operatie Steenbreek met foto’s Nijmegen (Trouw)
 >  Maaspleinproject Operatie Steenbreek (AD/de Gelderlander)

Operatie Steenbreek en De Bastei
Maar liefst 73 procent van de Nijmegenaren kent Operatie Steenbreek, zo blijkt uit het Stadspanel-
onderzoek. Het werken aan de zichtbaarheid van de campagne binnen De Bastei is een continu  
proces. De Bastei Academie wordt meer en meer een plek waar aandacht wordt besteed aan  
klimaatverandering en waarbij Operatie Steenbreek een logische plek heeft. Daar staat nu een  
maquette met verschillende soorten tuinen en informatie over de voor- en nadelen van deze tuinen.  
Bij de maquette komt een touchscreen met info over Operatie Steenbreek. In de al bestaande  
presentatie over het ‘nieuwe weer’ komt ook informatie over de campagne.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/subsidie-bij-het-vergroenen-van-je-nijmeegse-tuin-maar-je-weet-niet-hoe-de-bastei-biedt-hulp~a92a1f11/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/in-de-nieuwe-duurzame-100-staan-burgers-centraal~bffa3a4b/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/eerste-stappen-in-de-strijd-tegen-hitte-en-hoosbui~a9d676fd/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/eerste-stappen-in-de-strijd-tegen-hitte-en-hoosbui%7Ea9d676fd/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/subsidie-bij-het-vergroenen-van-je-nijmeegse-tuin-maar-je-weet-niet-hoe-de-bastei-biedt-hulp%7Ea92a1f11/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/in-de-nieuwe-duurzame-100-staan-burgers-centraal~bffa3a4b/
https://www.debastei.nl/nl/projecten/operatie-steenbreek
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Samenwerken en afstemmen
Er is een structurele en prettige samenwerking met onder meer projectleiders, wijkregisseurs en het participa-
tieteam van de gemeente, Onder de Bomen, woningcorporatie Talis, NL Bloeit!, Weer Naar Buiten, Buro StaLa, 
Warmoes Historische Tuin, Groei & Bloei, Karin Thonen Tuinen, Allesbinder, de landelijke Stichting Steenbreek, 
CPO De Getijden, Co-Bomen, Green Office van Radboud Universiteit, Gesp Advies, Y’Abal Works! en Rainbeer. De 
structurele samenwerking met De Keltenhof voor de inkoop van plantjes loopt dit jaar ten einde, omdat deze  
hovenier gaat stoppen. NL Bloeit! gaat deze rol overnemen. 

Nieuw in het afgelopen jaar was de samenwerking met Waterschap Rivierenland. Het is belangrijk dat inwoners 
hun regenwater afkoppelen, zodat het riool niet wordt overbelast als het stevig regent. Zowel het waterschap 
als de gemeente verleent subsidies voor het afkoppelen. Twee adviseurs helpen inwoners bij het aanvragen 
van subsidies. De inzet van de Steenbreek-ambassadeurs Margot Ribberink en Nijmeegse Annie (zie pagina1) en 
de Steenbreekvrijwilligers helpt bij het bekendmaken van Operatie Steenbreek. De samenwerking met al deze 
partijen versterkt de campagne en bovendien is samenwerking gewoon nodig om de stad groen en klimaat-
bestendig te maken. 

Netwerk
In 2018 werd het Netwerk Steenbreek gestart. Dit netwerk is meer dan alleen Operatie Steenbreek. Het doel is 
om alle partijen die met vergroenen van de stad of de nabije omgeving bezig zijn, met elkaar te verbinden en 
te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Om dit netwerk verder uit te bouwen en vast te houden werden in 
2019 drie netwerkbijeenkomsten gehouden. Steenbreek werkt doorlopend aan de uitbreiding van het netwerk, 
bijvoorbeeld met hoveniers, kwekers en andere Steenbreeksteden. 

28 maart
De eerste bijeenkomst was op 28 maart met 42 deelnemers. De EXTRA Steenbreekprojecten werden gepresen-
teerd en de plannen voor Steenbreek 2019. 

13 mei
Op 13 mei heeft Operatie Steenbreek Nijmegen het Bastei-café mede georganiseerd. Sprekers waren Henk  
Siepels van de Radboud Universiteit, Ton Verhoeven van de gemeente, Arjan Vernhout van NL Bloeit! en Ingrid 
Kerkvliet van het campagneteam Operatie Steenbreek. Tijdens deze bijeenkomst waren er 80 bezoekers.

26 september
Tot slot vond op 26 september de derde netwerkbijeenkomst plaats met 35 bezoekers. ‘Special guest’ was  
gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland. Dit was voor hem een kennismaking met Steenbreek 
Nijmegen en hij meldde dat de provincie Gelderland zich ging aansluiten bij Stichting Steenbreek. Kerris maakte 
dit op 14 november, tijdens de Nationale Groendag in Wageningen, officieel bekend.

CPO De GetijdenVergroenen Radboud door studenten

Margot Ribberink, klimaatambassadeur en ambassadeur Operatie Steenbreek
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In 2020 gaat Operatie Steenbreek Nijmegen graag verder met ‘stenen breken’. De ambitie is om opnieuw 100.000 
tegels te verwijderen waarvan minimaal 15.000 tegels bij particulieren. Het gratis tuinadvies wordt in 2020 voort-
gezet. De voorwaarden om hieraan mee te doen worden aangescherpt. Ook de actie Pijpenkappuh wordt in 2020 
herhaald. En Onder de Bomen haalt ook in 2020 de tegels op; die vormen bouwmateriaal voor de eco-kathedraal. 
De start van de bouw hiervan is een mooi communicatiemoment.

Nieuw in 2020 is de actie ‘Bomen met je buren’. Wanneer mensen in hun buurt bomen willen planten, dan facili-
teert de gemeente dat. Operatie Steenbreek neemt de communicatie op zich. Naast De Bastei komen er Steenbreek-
informatiepunten bij de kinderboerderijen en bij de Warmoes Historische Tuin. Het vergroenen van schoolpleinen 
wordt, in samenwerking met de afdeling natuur- en milieueducatie van De Bastei, nog beter benut om Steenbreek 
te promoten, acties op te zetten en ouders te informeren. Onder het mom ‘voorkomen van tegels in de tuin is beter 
dan genezen’ richt de campagne zich op nieuwe wijken met nieuwe bewoners. Steenbreek organiseert twee net-
werkbijeenkomsten in een nieuw jasje om een breder publiek te bereiken. En zoekt naar samenwerking met nieuwe 
partijen zoals de Vogelbescherming en Kleurrijk Groen. Er is nog meer dan genoeg te doen! 

Pijpenkappuh Neerbosch-Oost

Pijpenkappuh Neerbosch-Oost

De eco-kathedraal

Vooruitblik 2020

Succes en verdriet

De campagne Operatie Steenbreek Nijmegen loopt 
voorspoedig. Dit is mede te danken aan de inzet en 
betrokkenheid van campagneleider Yvonne Keijzers. 
Tot ons grote verdriet is zij na een kort ziekbed op  
22 oktober overleden. Wij zijn haar dankbaar voor  
haar groene drive en liefde voor de stad. Met haar in 
gedachten werken wij verder aan deze mooie cam-
pagne en het groener maken van Nijmegen.

Namens alle medewerkers van De Bastei en het  
campagneteam van Operatie Steenbreek Nijmegen,

Gerard Mangnus, directeur 
Ingrid Kerkvliet, campagneleider

Yvonne Keijzers (l.) en Ingrid Kerkvliet, campagneleiders 
van Operatie Steenbreek Nijmegen 2018 en 2019. 
Foto: Maaike van Helmond
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