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Geachte raadsleden,  
 
 

INLEIDING 
 
Sinds 18 januari 2018 is de gemeente Albrandswaard aangesloten bij Operatie Steenbreek. Het doel 
van de actie Operatie Steenbreek is bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De 
negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden 
afgezet tegen de positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan bescherming van biodiversiteit 
en klimaatadaptatie.  
 

KERNBOODSCHAP 
 
Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico’s van 
wateroverlast en opwarming van stedelijk gebied. Met andere woorden: ‘Stenen eruit, planten er in’. 
 

TOELICHTING 
 
Vorig jaar hebben er diverse acties plaatsgevonden. Er is een startbijeenkomst geweest in BAR-
verband met geïnteresseerde organisaties, zoals scholen, natuurvereniging, waterschap en hoveniers. 
De gedachte daarachter was om de boodschap ook via deze organisaties te laten uitdragen, zodat het 
een ‘sneeuwbal-effect’ ontstaat. De gemeente kan het niet alleen.  
 
Vervolgens is de communicatie opgestart met berichten op Facebook (inclusief een leuke prijsvraag), 
de lokale krant en de gemeentelijke website. Ondersteund met banners in de hal van het 
gemeentehuis en bij de Intratuin, inclusief folders. Ook zijn er zakjes met bloemzaad uitgedeeld, o.a. 
bij de burendag van Plan Landweg.  
 



  
  

 
 
 
   

 
 
 

Animatiefiguur Stijn Breken 

CONSEQUENTIES 

Het bewustzijn rondom klimaatverandering groeit. Bewoners krijgen ideeën hoe ze hier mee om 

kunnen gaan.  

De kosten worden gedekt uit het budget voor riolering.  

 

VERVOLG 
 
Dit jaar zijn we voortvarend gestart met tal van nieuwe ideeën. Zo is er in BAR-verband gewerkt aan 
een eigen huisstijl met personage ‘Stijn Breken’. Dit figuur vertelt ons over klimaatverandering en zal 
terugkomen in een nieuwe folder, een animatiefilmpje, banner en informatiewaaier met tips over een 
groene tuin.  
 
Een ander project is de ‘pop-up-container’. Deze container is een verplaatsbare tuin met een bankje, 
die de aandacht trekt op plekken waar veel mensen komen, zoals bij winkels of tijdens evenementen. 
In de tuin kan men het gesprek aan gaan over vergroenen en tips krijgen. De verwachting is dat de 
pop-up-tuin vanaf juni inzetbaar is.  

 
Schets van de pop-uptuin 
 
 
In de tussentijd wordt het netwerk van betrokken organisaties warm gehouden en uitgebreid. Er zijn 
bijvoorbeeld ook contacten met Woonvisie, Woningbouwvereniging Poortugaal, Stichting Welzijn 
Albrandswaard en lokale hoveniers. 
 
Net als vorig jaar zullen er regelmatig berichten in de krant verschijnen.  
  
Deze winter zijn de bewoners geënthousiasmeerd om mee te doen met de Nationale Tuinvogeltelling 
in samenwerking met de Vogelbescherming. Bij het tonen van de deelnamebevestiging konden zij bij 
de balie van het gemeentehuis een kokosnoot met vogelvoer krijgen.  
 
Het aanbod aan de scholen wordt ook gerichter. Te denken valt aan een kleurplatenwedstrijd, een 
social media-actie, gebruik van de watertafel (te leen via het waterschap) en het verstrekken van 
bijenhotels (vanuit Provincie Zuid-Holland).  
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De bewoners worden geattendeerd op de Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie van het 
waterschap. Deze subsidieregeling is gericht op bewoners, scholen of instellingen (niet-overheid) die 
klimaatadaptieve maatregelen in hun tuin willen nemen. Dit sluit goed aan bij Operatie Steenbreek. 
Ook de Provincie heeft een regeling.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


