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De bebouwde kom 
slibt langzaam dicht 

met stenen. Als tuiniers 
onder elkaar zullen we het 

moeilijk vinden om te 
geloven, maar wat is vaak het 

eerste wat mensen doen 
wanneer ze een huis met tuin 

kopen? Een parkeerplaats 
maken van dit veelbelovende 

stukje grond. Dit is, in een tijd van 
klimaatverandering en een 

verschraling van de natuur om ons 
heen, het laatste dat we nodig hebben. 

Operatie Steenbreek trekt ten strijde. 
Tekst: Anne Wieggers

Vóór biodiversiteit,tegen verstening

augustus 2019 85

Inspiratie

GW1908_084089_IN_steenbreek_ok.indd   85 12-07-19   13:51



Z
o’n vijf jaar geleden ontstond er een 
actieplan bij een aantal experts die 
betrokken zijn bij de Wageningen Uni-
versiteit. Het al jaren teruglopen van 

de biodiversiteit was de aanleiding van het bij 
elkaar steken van deze knappe koppen. Met 
lede ogen werd er gekeken naar de bebouwde 
kom die steeds minder groen werd – en dat 
terwijl er op het platteland door monocultuur 
en gifgebruik ook al weinig te halen viel. Ze 
besloten zich te verenigen en tot actie over te 
gaan. De bedoeling was zich te richten op de 
private ruimte. Onze tuinen dus.

In een tijd dat tuinieren hipper is dan ooit, 
is er desondanks veel verstening. Hoe kan 
het toch dat de schappen uitpuilen van de 
tuinmagazines, tuincentra aangeven meer 
struiken en planten te verkopen, en er toch 
tuintje na tuintje met stenen wordt dichtge-
gooid? Bouwmarkten en hun reclames op 
bushokjes en televisie lijken in ieder geval 
niet te helpen. Zodra het goede weer aan-
breekt, krijgen we om onze oren geslagen dat 
‘het tijd is voor bestraten’ – vaak gepaard met 
de verkoop van allerhande tuinmachines, 
want de tuin moet vooral netjes zijn. Zo wor-
den mensen aangezet tot loei-strakke, slanke 
heggen (dag vogels), strak bestrate tuintjes 
(dag insecten, vogels, en egels) en gemillime-
terd, knalgroen gazon (wat werkelijk niets 
doet voor de natuur). “Als Operatie Steen-
breek proberen we, zonder al te bevoogdend 
te zijn, een alternatief te bieden, en mensen te 
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informeren. Wat we vaak zien is dat mensen 
uit noodzaak of onbenul kiezen voor stenen. 
Schrijnend zijn vooral ouderen die het alle-
maal niet meer kunnen bijhouden”, vertelt 
Steenbreek- consulent Henk Jense. Daarnaast 
weten eerste huizenbezitters vaak niet wat ze 
 moeten doen met zo’n lapje grond vol plan-
ten. Uit angst er toch niets van te snappen en 
er geen tijd voor te hebben, wordt alles opge-
graven en weggegooid.

Wat is er mis met stenen? 
We zullen in ons veranderende klimaat moe-
ten wennen aan extremer weer. Het is geen 
toeval dat we steeds meer met droogte te ma-
ken hebben, afgewisseld met stevige hoosbui-
en. Wanneer er een hittegolf heerst, is het bijna 
niet uit te houden in de stad. Stenen warmen 
enorm op en koelen maar heel langzaam af. 
Dit levert hittestress op. Als de droogte dan 
kortstondig wordt afgewisseld door een  flinke 

augustus 2019 87

Inspiratie

GW1908_084089_IN_steenbreek_ok.indd   87 12-07-19   13:51



regenbui, kan het water nergens naartoe. Er 
staan immers geen planten om het water 
te drinken en om te zetten in koele, prettige 
lucht. En de grond waar het normaal in wegsij-
pelt ligt verborgen onder lagen beton en asfalt.

Het resultaat is overvolle riolen, straten die 
blank staan en chaos. Waar stenen zijn, groei-
en geen planten. Insecten, vogels en dieren 
zoals de egel hebben voedsel, beschutting, en 
broedplaatsen nodig. Hiervoor zijn planten 
hard nodig. Ook voor mensen is groen erg ge-
zond. Ontspannen lukt beter in een omgeving 
met bomen en planten. De leus ‘samen voor 
meer groen in de buurt’ van Operatie Steen-
breek slaat gelukkig goed aan. Het inleveren 
van stenen in ruil voor planten is een van de 
acties van Operatie Steenbreek die veel na-
volging vindt.

Wat tuiniers kunnen doen
Je denkt nu misschien: ‘wat zou ik, met mijn 
tuin vol planten en insectenhotels, nu nog 
beter kunnen doen?’ Hierbij kunnen ervaren 
tuiniers helpen. “Stel dat het je opvalt dat er in 
je straat mensen zijn die steeds meer moeite 
hebben om hun tuin bij te houden, bied ze 
dan aan te helpen”, legt Jense uit. “Vaak is 
er, wellicht samen met buurtgenoten, een 
plan te maken waardoor ouderen hun tuin 
niet hoeven op te geven. Het kan zelfs voor 
een bloeiend buurtleven zorgen, samen de 
tuin(en) oppakken van mensen die er niet 
meer toe in staat zijn.

Ook bij nieuwe bewoners is het goed even 
je beste bemoeizuchtige voetje voor te zet-
ten. Veel jonge stellen, met drukke banen en 
evenzo drukke kinderen, raken behoorlijk 
in  paniek van al die planten waar ze geen 
kennis van hebben. Een welkom heten in de 
buurt, gepaard met de opmerking dat – moch-
ten ze hulp nodig hebben met leren tuinieren 
– ze bij je terecht kunnen, kan het verschil 
maken tussen een bestrate tuin in wording 
en het behouden van plantenpracht.”

Steenbreek in jouw gemeente 
Operatie Steenbreek werkt voor gemeentes 
die bij ze zijn aangesloten. In samenwerking 
worden er projecten opgezet waaraan bewo-
ners kunnen meedoen, met als resultaat een 
omgeving die beter is voor de biodiversiteit.  
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Operatie Steenbreek krijgt steeds meer 
naamsbekendheid. Door het hele land 
doen ze inmiddels goed werk, maar 
klaar zijn ze zeker niet. Als ervaren 
tuiniers kunnen we ze ondersteunen en 
aandacht vragen voor deze goede zaak. 

Voor meer informatie: 
www.operatiesteenbreek.nl

ZO KUN JIJ 
BIJDRAGEN AAN 
STEENBREEK

Medewerkers van Steenbreek geven daar-
naast les aan ambtenaren, zodat zij beter naar 
hun beleid kunnen kijken. Op deze manier 
wordt er vaak niet alleen iets opgezet voor 
privaat groen;  de samenwerking tussen 
gemeentes en Steenbreek is vaak een ka-
talysator voor het aanpassen van berm- en 
maaibeleid, en bijvoorbeeld het promoten 
van geveltuintjes.

Veel gemeentes geloven in een ‘bottom 
up’-beleid. Oftewel, ze komen in actie als be-
woners aangeven ergens behoefte aan te heb-
ben. “Gemeentes zullen sneller geneigd zijn 
zich bij ons aan te sluiten wanneer ze er vrij-
willigers bij krijgen. Ze zijn druk genoeg, staan 
open voor de goede zaak, maar kunnen het 
niet alleen. Een goed idee, begeleid door een 
groepje vrijwilligers, zou een goed resultaat 
kunnen geven”, luidt het advies van Jense. 
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