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Introductie
Dit is informatie over hoe je mee kunt doen aan Operatie Steenbreek.
Je kunt op verschillende manieren meedoen:
• alleen
• met een aantal buren uit de straat
• met de hele buurt of/en een organisatie uit de buurt
Dit handboek beschrijft hoe dat kan. Het is een eerste versie, dus als je vragen
of opmerkingen hebt dan horen we het graag via
operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
Bij vaste inleverpunten kun je altijd, ook als er geen acties zijn, tegels omruilen
voor planten. Kijk op www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek voor alle
vaste inleverpunten.

WEG MET TEGELS, TERUG NAAR GROEN?
DEN HAAG GAAT HET DOEN!
Waarom is een groene omgeving belangrijk en leuk?
De straat wordt veel gezelliger
van groen en bloemen.
Gezondheid! Iedereen (bijvoorbeeld kinderen)
heeft minder stress in een groene omgeving.
De lucht blijft schoner, want een groene tuin
zuivert fijnstof. (Ook goed voor je gezondheid!)
Minder wateroverlast dan in een betegelde tuin,
want regenwater stroomt makkelijker weg.
Een groene tuin geeft meer verkoeling
in de zomer.
Blije bijen, vrolijke vlinders en vogels. Ze vinden
eten en beschutting in een groene straat of tuin.
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Waar mogen de tegels/stenen vandaan komen?
• Uit je voor- en achtertuin.
• Bij de voorgevel langs je eigen huis. Iedereen mag anderhalve stoeptegel (45 cm)
langs de hele gevel weghalen en daar een geveltuintje van maken. Het geveltuintje
mag niet doorlopen naar de buren, tenzij je daar toestemming voor hebt. Er moet
nog wel 1,5 m loopbreedte op de stoep overblijven. (denhaag.nl/nl/algemeen/
geveltuinen.htm)
• Denk aan andere plaatsen, zoals een buurtmoestuin, een speelplaatsje,
een gezamenlijke binnentuin. Alles mag!
• Zie je een betegeld stukje openbare ruimte dat groener kan en wil jij dat onder
houden? Dan kan je dit stukje grond adopteren. Het is handig om dit met de groenbeheerder van het stadsdeel af te stemmen. Wij kunnen je met deze groenbeheerder
in contact brengen. Dus neem contact met ons op als je een openbare plek wil adop
teren voor groen: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl of bel 070 3643070
Ook mag je als bewoner de ruimte rond een boom adopteren en daar zelf plantjes
in zetten: een boomspiegel heet dat. Je ziet ze al door de hele stad! Maak je straat
gezellig en groen met een boomspiegel. Bekijk alle voorwaarden via denhaag.nl/nl/
in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/eigen-planten-rond-straat
bomen.htm

Natuurlijk mag iedereen meedoen!
•
•
•
•

Scholen kunnen hun schoolplein vergroenen!
Winkeliers mogen een vrolijk geveltuintje aanleggen
Bedrijven mogen hun binnentuin vergroenen
Sportverenigingen mogen hun parkeerplaats vergroenen.
Enzovoort... iedereen mag meedoen!
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TEGELS/STENEN OMRUILEN
VOOR PLANTEN? TOF!
DAT KAN OP EEN PAAR MANIEREN:

Bij een uitgebreider plan

Wat regelt Duurzaam Den Haag bij acties
waar meer dan 200 tegels of 20 m2 stenen
opgehaald worden:
• Container voor het afvoeren van de tegels.
• Mooie, bloeiende vaste planten die geschikt
zijn voor jullie buurt.
• (Digitaal) promotiemateriaal zoals flyers en posters.
• Facebook-evenement zodat ons netwerk ook op
de hoogte is van jullie actie.
• En meer als dat nodig is (contacten leggen met de
gemeente, groenbeheerders, andere partijen, etc.).

ALLEEN

MET DE BUREN
IN DE STRAAT

Zelf inruilen wanneer
het jou uitkomt

Een straatactie

Een buurtactie
met zoveel mogelijk
mensen!

    

   

   

Haal je tegels uit je tuin.

Maak samen met je
buren in de straat een
plan (zie pagina 8).
Bij meer dan 200 tegels
of 20m2 levert Duurzaam
Den Haag de container
en de planten kosteloos.

Bij een buurtactie
proberen jij, Duurzaam
Den Haag en anderen
uit de buurt zoveel
mogelijk mensen
mee te laten doen.
(zie pagina 8)

Op de afgesproken dag
ga je samen met de buren
te tegels verwijderen en
plantjes planten.

We maken samen
vooraf promotie.
Op de dag zelf kan
iedereen uit de buurt
tegels inleveren.

Breng ze naar een van
onze vaste inleverpunten
in de stad (te vinden via
duurzaamdenhaag.nl/
operatiesteenbreek)
Zet je nieuwe planten
thuis in je nieuwe
stuk tuin.

Wordt de straatactie
heel groot? Maak er
een buurtactie van!
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MET DE BUURT

Je kunt ook je ogen
en oren openhouden
of anderen misschien
binnenkort een buurtactie organiseren, en
daaraan meedoen.

INHOUD

(bijvoorbeeld het aanleggen
van een buurttuin of grote
vergroeningsactie) zijn er
bijvoorbeeld extra subsidies
mogelijk via Het Hoogheem
raadschap Delfland. Wij
kunnen ook contact leggen
met onze partners van
Klimaatkrachtig Delfland.
Zo kunnen we ook een stukje
financiering helpen regelen.

WAT GA JIJ DOEN?
Ga je alleen of met
buren aan de slag?

Ik ga zelf aan de slag
in mijn voor- en/of
achtertuin
Super. Kijk op de
site van Duurzaam
Den Haag voor de
inleverpunten of een
actie in de buurt.
Veel tegels?
Misschien dan toch
een straatactie
starten? Dan komt
er een container
voor de deur, best
handig.

Ik ga met (meerdere)
buren aan de slag
in onze voor- en/of
achtertuinen
Hoeveel tegels
gaan jullie ongeveer
inleveren?

Met een paar
buren komen
we nog niet aan
de 200 tegels...

We komen
samen aan (meer
dan) 200 tegels
(ongeveer 20 m2)

Bij meer dan
200 tegels zorgt
Duurzaam Den
Haag voor een
container en
planten. Maak
meer mensen
enthousiast! Dan
maken we er een
straatactie van.

Leuk! Een
straatactie!
We helpen jullie
graag. In dit
draaiboek vind
je handvatten
om te starten!

We zijn met (veel)
buren en komen
zeker aan de 200
tegels, waarschijnlijk
zelf veel meer.
Wat goed!
Duurzaam Den
Haag gaat jullie
helpen. Hoe zouden
jullie het vinden om
er echt een buurt
actie van te maken?
Zodat jullie echt een
groene buurt krijgen?
In dit draaiboek vind
je handvatten om
daarmee verder
te gaan.
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Hoe zet ik een actie op?

STAP 1

STAP 1
Wie doet mee, hoeveel
tegels ongeveer?

STAP 2
Stuur een mailtje naar
Duurzaam Den Haag!

STAP 3
Leg samen de datum
en plek vast

WIE DOET ER MEE?
EN HOE GROOT GAAT HET WORDEN?
Je hebt 2 dingen nodig om van start te kunnen:

Iemand om mee te organiseren
Je doet dit samen met Duurzaam Den Haag. Zorg ook
voor een mede-organisator uit de buurt. Dan ligt in ieder
geval niet alles stil als jij ziek of weg bent. Dus wie wordt
jouw mede-organisator?

Een inschatting: Hoe groot wordt onze actie ongeveer?
Kom je sowieso aan de 200 tegels of 20 m2? Of heb je
nog niet voldoende? Vraag eens rond wie er mee wil doen
(bijv. via Whatsapp of Facebook) en maak een eerste
inschatting van het aantal tegels dat je op gaat halen.

STAP 4
Overzicht maken van wie
er precies wat wil

Voorbeeld van een bericht dat je via Whatsapp, Nextdoor,
HOPLR of andere Social media kunt verspreiden:

STAP 5
Praktische zaken
regelen

• Wie vindt het leuk om mee te doen aan een actie waarbij je gratis planten krijgt?
Tijdens de Operatie Steenbreek-actie van Duurzaam Den Haag kun je tegels/
straatstenen ruilen voor planten. We kunnen de straat opfleuren met geveltuintjes,
maar de tegels mogen ook uit je voor- achter- en geveltuin komen. Doe allemaal
mee! Hoe meer, hoe beter! Laat het even weten als je interesse hebt en om hoeveel
tegels of m2 het ongeveer gaat. Dan houden we je op de hoogte!

STAP 6
Actie!

8

INHOUD

• Het lijkt ons leuk om de straat gezelliger te maken met meer geveltuintjes. Tijdens
de Operatie Steenbreek-actie van Duurzaam Den Haag kun je tegels/straatstenen
ruilen voor planten. Wie zou er mee willen doen? Ook tegels uit je voor- en achtertuin mag je omruilen voor planten. Laat het weten als je interesse hebt, en om
hoeveel strekkende meter geveltuin of vierkante meter tuin het gaat. Dan houden
we je op de hoogte!
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STAP 2

STUUR EEN MAILTJE NAAR
DUURZAAM DEN HAAG!
Kom je na een eerste inschatting aan 20 m2 of meer dan 200 tegels? Duurzaam
Den Haag helpt dan graag mee. Als je weet met wie je het gaat organiseren en wat
jullie ongeveer gaan doen, mail ons dan. Wij denken met jullie mee en ondersteunen
jullie bij het opzetten van de actie. Naar aanleiding van je e-mail nemen we contact
met jullie op om samen afspraken te maken.

Mail naar: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
Zet in het onderwerp: Operatie Steenbreek, naam van jouw wijk,
naam van jouw straat/buurt
Zet in de e-mail:

Rekenvoorbeelden:
• 1 m2 bevat ongeveer 11 stoeptegels
• 1 strekkende meter (langs de gevel) bevat ongeveer 5 stoeptegels
(gerekend met 1,5 tegel vanaf de gevel)
Voor 200 tegels heb je dus ongeveer nodig:
• 18,5 m2 aan tegels uit achter- of voortuinen
• Of 40 meter strekkende aan geveltuin
Dus stel dat iedereen ongeveer 2 meter aan geveltuin aanlegt,
dan moeten er 20 mensen meedoen. Of je maakt een combinatie:
er doen 5 mensen met een geveltuin van 2 meter breed mee en
er doen 3 mensen mee die 5 m2 uit hun voor- of achtertuin halen.
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1. Jouw plan: locatie, schatting van aantal deelnemers, schatting van
aantal stenen dat wordt ingeleverd en een voorstel met een aantal
data voor het uitvoeren van de actie.
2. Wat hebben jullie al gedaan en welke vragen hebben jullie nog?
3. Jouw contactgegevens.
4. De contactgegevens van een medeorganisator (voor als jij niet
bereikbaar bent).
5. Foto’s van de situatie zoals die nu is.
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STAP 3

STAP 4

TIJD OM EEN DATUM TE PRIKKEN!
• Overleg met Duurzaam Den Haag, zodat de hovenier er kan zijn en zodat wij op tijd
van onze kant promotie e.d. kunnen regelen. Geef enkele opties voor data.
• Prik een goed moment aan de hand van deze checklist:

Checklist: prik een goede datum

Het is over minimaal
6 weken

Grote actie? Start ruim van tevoren met
voorbereiden. Het beste zelfs 8 of 10 weken
van tevoren. (Is de actie niet zo groot?
Dan kan het ook over 3 tot 4 weken).

Het komt voor veel
mensen gelegen

Het valt bijvoorbeeld in een weekend of
vakantie, zodat mensen de tijd hebben
om langs te komen.

Er is een mooi moment
voor promotie geweest

Op een buurtfeest kan bijvoorbeeld goed
promotie gemaakt worden. Een of twee
weken na een buurtfeest, braderie of
festival is dus ideaal.

Er is voldoende tijd geweest
om het onder de aandacht
te brengen

Als je in de wijkkrant een berichtje wilt
plaatsen, moet je dat vaak al ruim van
tevoren aanleveren. Houd die deadlines
dus in de gaten.

OVERZICHT MAKEN VAN WIE ER
PRECIES WAT WIL
Tijd om iedereen op de hoogte te brengen. Wie wil er allemaal meedoen?
Zorg dat iedereen zich aanmeldt en hou dit bij.
•
•
•
•
•
•

Kondig de actie aan
Ga langs bij de buren
Post een bericht op social media en in de (verschillende) buurt apps
Deel flyers uit op het schoolplein, in de winkelstraat of tijdens een buurtevenement
Hang posters op in buurtwinkels
Wat kun je zelf nog meer bedenken om je buren te informeren over de actie?
Het hangt er natuurlijk ook van af hoe groot je de actie wil maken. Doe je het
alleen met je buren uit de straat en kom je aan 200 tegels? Dan is dat ook goed
en is verdere promotie niet nodig
• Hoe kunnen je buren zich aanmelden? (Tot 2 weken voor de actie nog mogelijk).
Aanmelden kan bijvoorbeeld via het digitale inschrijfformulier van Duurzaam
Den Haag. Hierin kan iedereen het volgende aangeven:
– Contactgegevens zodat je op de hoogte wordt gehouden
– De ligging (zon- of schaduwrijk) van het stukje tuin dat je wil vergroenen
– Het aantal vierkante meters je wil vergroenen

Handig, zo heb jij direct een overzicht
van het aantal stenen dat ingeleverd
gaat worden. En zo kunnen wij ervoor
zorgen dat onze hovenier de juiste
(hoeveelheid) planten meeneemt.
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Goed om te weten:
Wij maken een Facebook-event aan
waar mensen zich kunnen aanmelden.
Dit hoeven jullie dus niet te doen. Op
deze manier bereiken we ook zoveel
mogelijk mensen uit ons netwerk.
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STAP 5

INHOUD

Hoeveel potgrond heb je nodig?

PRAKTISCHE ZAKEN REGELEN
Mankracht!
Wie komen er allemaal helpen sjouwen?

Spullen en gereedschap: Zie checklist pagina 16.
Duurzaam Den Haag kan ook helpen bij het regelen
van gereedschap.

Goede plaats voor de containers en ruimte om planten
neer te zetten. (goed bereikbaar met kruiwagen!)
Zie checklist pagina 16.

Voor een geveltuin of border met kleine planten/struiken is een laag van 20-30 cm
potgrond geschikt. Hoeveel liter of m3 aarde is dat? Dat bereken je in drie stappen:
1. Bepaal hoeveel m2 (vierkante meter) je (gevel)tuin is.
Dit doe je door de lengte en de breedte te vermenigvuldigen.
Stel je legt een geveltuin aan die 45 cm breed (0,45 m) is (afstand vanaf de gevel).
Dat is precies 1,5 stoeptegel. De lengte is 3 meter.
Het oppervlakte is dan 0,45 x 3 = 1,35 m2 (vierkante meter)
2. Bepaal hoe diep je de laag met potgrond wil.
Je kiest bijvoorbeeld een laag van 25 cm (0,25 m).
3. Vermenigvuldig het aantal vierkante meters met de gewenste diepte.
In dit geval 1,35 m2 x 0,25 m = 0,3375 m3

Eén m3 is een kubieke meter aarde, oftewel 1000 Liter. 0,3375 m3 is dus afgerond
338 liter potgrond. Dat zijn heel wat zakken!
Potgrond zakt na een tijdje ook in. Daarom heb je ongeveer 5% extra nodig.

Een tafel met minimaal 1 stoel
als registratieplek.

In dit geval 0,3375x1,05 = 0,354375 = 354 liter.
Als je met meerdere mensen geveltuintjes aanlegt is het véél goedkoper om de aarde
per 1000 liter oftewel een kubieke meter (1 m3) in big-bags of per vrachtwagen te laten
aanleveren.

Duurzame potgrond

WAT DOE JE MET ZAND EN AARDE?
Onder tegels ligt zand. Daar groeien geen planten op. Je zult dat dus moeten
weghalen, of in ieder geval moeten ophogen en mengen met aarde. Houd er dus
rekening mee dat je voldoende aarde in huis hebt, en dat deelnemers daar ook
over na hebben gedacht.

De productie van gewone potgrond is i.v.m. het gebruik van niet-duurzaam gewonnen
veen niet erg milieuvriendelijk. Kies dus voor duurzame potgrond, gemaakt van blad
resten of kokos. Zoek op duurzame of milieuvriendelijke potgrond, dan vind je veel
informatie!
Meestal moet je dus potgrond aanvoeren. Is het echt heel veel (bijvoorbeeld van een
schoolplein)? Dan benader je het beste zo’n drie weken van tevoren bedrijven voor
offertes.
Kom je er niet uit? Neem contact op met operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
voor ondersteuning.
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Checklist: Wat is er nodig straks?

Checklist: een goede locatie zoeken

De plek is zichtbaar.

INHOUD

Het is zonde als de plantenkraam verstopt staat
achter geparkeerde auto’s. Of als mensen de
plek niet makkelijk kunnen vinden. Maak de plek
dus zichtbaar en vindbaar.

Misschien is niet alles nodig wat op deze checklist staat. Het is een hulpmiddel.
Gereedschap

Bezems
Emmers

Je kunt er makkelijk parkeren
of de auto tijdelijk neerzetten.

Mensen leveren hun tegels vaak af met de auto.
Het is onhandig als ze ver moeten lopen naar de
container, of als de auto nergens stil kan staan.

Gieters

Er kan een container staan.

Er moet een container van 3-6 m3 kunnen staan
voor de afvoer van de stenen.

Koevoeten/breekijzers

Een busje en een vrachtwagen
kunnen erbij komen.

De containers worden geleverd en opgehaald
door een vrachtwagen. Kan die erbij?
De hovenier komt ook met een bus vol planten.
Kan die erbij?

De plek is te bereiken met een
kruiwagen.

Mensen uit de buurt kunnen tegels brengen met
een kruiwagen. Is hier een loopplank voor nodig,
of kunnen ze er zo bij?

Er is ruimte voor een tafel, een
stoel en eventueel een partytent.

Voor informatiemateriaal is er een tafel nodig.
Ook is het bij verwacht slecht weer handig om
een partytent te hebben.

Knipscharen

Kruiwagens + evt loopplank
Rubberen Hamers
Scheppen, plantenschepjes
Stoffer en blik
Tegelknipper
Vuilniszakken
Waterpas
Werkhandschoenen (Maat S + M + L)
Overig
Aankleding

Tafel + stoel(en)
Partytent (tegen regen of felle zon)
Koffie, Thee, fris, bekers, koekjes
Stenen om promotiemateriaal op de plek te houden

Locatie

Plek vrijhouden voor container(s)

Niet voldoende gereedschap?
Wij kunnen helpen met contacten om gereedschap te lenen. Dus verwacht
je hier een probleem? Laat het weten aan Duurzaam Den Haag.
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STAP 6

ACTIE
Het is zover!
Hoeveel plantjes krijg je eigenlijk van ons? Dat hangt af van het aantal tegels
dat je inlevert. Dit zijn de ruilregels:
Bij de eerste 10 tegels die je inlevert, krijg je 1 plant per tegel mee.
Lever je tussen de 11 en 20 tegels in, dan krijg je vanaf de 11e tegel
1 plant per 2 tegels mee.
Bij inleveren van 21 tot 50 tegels, krijg vanaf de 21ste tegel 1 plant per
4 tegels mee.
Heb je meer dan 50 tegels? Goed zeg! Je krijgt dan maximaal 25 planten mee.
2 tegels voor 1 klimplant.

INHOUD

EN NU...
Gefeliciteerd! Je hebt een stukje Den Haag groener gemaakt. En nu?
Het is belangrijk om een (gevel)tuin te onderhouden. Als een geveltuintje niet
onderhouden wordt, dan mag de gemeente vragen het weer weg te halen. Dat is
zonde van al het werk wat er in zit! Dus spreek af wie de verantwoordelijkheid heeft
voor het onderhoud.
• Regenwater komt moeilijk bij geveltuinen. Geef dus af en toe water.
• Voeg af en toe wat compost toe.
• Overhangende planten kunnen voetgangers hinderen. Houd het dus binnen de
perken, letterlijk en figuurlijk.
• Maak ook met je buren afspraken voor bewatering en onderhoud tijdens vakanties!
• Meer tips voor aanleg onderhoud vind je op duurzaamdenhaag.nl/operatie
steenbreek.

De plantjes willen af en toe
water. Dan is een regen
ton handig! Wij kunnen
ook helpen om een regen
tonnenactie te organiseren,
zodat iedereen goedkoop
een regenton kan plaatsen.

De verwijderde tegels bij een geveltuintje kun je gebruiken om een opstaand randje
van te maken bij een geveltuintje. Ze tellen gewoon mee.

Wat kun je nog meer doen met je tegels?
Maak een border, vuurplaats, een tuinmuurtje, een rotstuin of een kruidenspiraal.
Er zijn nog veel meer leuke toepassingen te bedenken. Zolang de tegels die verwijderd
zijn benut worden om open grond voor planten te maken tellen ze wel mee bij de
ruilregels. Google op ideeën-voor-hergebruik-van-tuintegels-en-stenen en je krijgt
nog meer inspiratie!

Of wil je eigenlijk een hele
andere actie? Iets met
groene daken? Laat het
ons ook vooral weten!

Superbelangrijk!
Vergeet geen foto’s te nemen! Zowel voor, tijdens als na de actie. Zulke foto’s zijn
leuk voor jezelf, maar ook voor anderen. Het maakt zichtbaar wat er allemaal gebeurt
in de stad. Wij gebruiken zulke actiefoto’s in onze communicatie om anderen te
inspireren. Dus niet vergeten!
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Contact
Operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
070 3643070
duurzaamdenhaag.nl of
duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek
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