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Inspiratiedag 
Operatie Steenbreek

Ben je lid van IVN of KNNV en
geïnteresseerd in het vergroenen van
tuinen? Kom zaterdag 17 september

naar de Haarlemmer Kweektuin
voor de landelijke inspiratiedag

Operatie Steenbreek

Operatie 
Steenbreek
Tegel eruit, 
plant erin!

Ben je lid van IVN, KNNV of 
tuinambassadeur en wil je aan 

de slag met het vergroenen van 
tuinen? Kom dan zaterdag 20 mei 

naar de inspiratiedag Operatie 
Steenbreek!



Operatie Steenbreek
Al 33 gemeenten hebben zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Zij willen hun 
inwoners enthousiast maken om hun tuinen te vergroenen. Meer groen in de wijk draagt 
bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. 
Maar liefst 40% van het stedelijk oppervlakte is in bezit van particulieren. Samen maken 
we een groot verschil met onze tuininrichting.

Tijdens de inspiratiedag Operatie Steenbreek bieden we KNNV en IVN afdelingen en 
Tuinambassadeurs inspiratie om in de eigen gemeente aan de slag te gaan, medestanders 
te vinden en resultaten te boeken. Met lezingen, workshops en presentaties van 
voorbeelden en activiteiten. 

Programma
Wanneer:  Zaterdag 20 mei 2017, 10.00 – 15.30 uur 
Waar:   Boerderij Champ’Aubert, Boterbloem 1, Driebergen-Rijsenburg
Kosten:  Geen
Vragen?  Neem contact op met bureau@knnv.nl

10.30  Opening en welkom
10.45   Tuininspiratie door Jan Marbus, KNNV tuinambassadeur Hoorn
11.15   Toolkit voor KNNV en IVN afdelingen: handvatten om Operatie   
  Steenbreek in jouw gemeente vorm te geven
11.30   Operatie Steenbreek in de praktijk: Hoe pakt de gemeente Leiden het aan?  
  Door Mirte van Daalen 
12.00   Korte presentatie met ludieke steenbreek acties en methodieken
12.15   Lunch
13.15   Workshopronde 1, met een keuze uit 3 workshops
14.30   Workshopronde 2, met een keuze uit 3 workshops

Workshops
•	 Toolkit voor KNNV en IVN afdelingen: Handvatten om Operatie Steenbreek vorm  
 te geven
•	 Je netwerk is je kracht: Organiseer een gezamenlijke startbijeenkomst en ga  
 samen aan de slag met Operatie Steenbreek
•	 Effectieve communicatie: Hoe promoot ik mijn Operatie Steenbreek activiteiten?
•	 Welke planten kan ik het beste gebruiken in mijn tuin en in het advies naar   
 anderen?
•	 Aan de slag met tuininrichting: Hoe geef je een workshop aan huurders van een  
 woningbouwvereniging?
•	 Dertien dingen die je kan doen als tuinambassadeur

Meld u aan via deze link! 

https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/aanmelden-inspiratiedag-operatie-steenbreek

