Handleiding straatactie Operatie Steenbreek
Alle tuinen groen, daar staat Operatie Steenbreek voor. Dit kun jij,
samen met Duurzaam Den Haag, ook in jouw buurt voor elkaar
krijgen. Wij zorgen ervoor dat de tegels gratis afgevoerd worden en
je krijgt alvast een mooie start van je plantencollectie cadeau. In
deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om een
succesvolle actie op te zetten. Lees deze folder helemaal door
voordat je start.
1. De voorbereiding
Stap 1: contact met Duurzaam Den Haag en twee contactpersonen
aanstellen
De eerste stap is contact opnemen met Duurzaam Den Haag. Houd
er rekening mee dat er zo’n acht tot tien weken voorbijgaan
voordat de actie kan plaatsvinden. Wij willen graag weten wie onze
contactpersoon is. Naast jou willen wij graag een tweede persoon
met wie we contact kunnen opnemen als jij niet bereikbaar bent.
Dus: vind een mede-enthousiasteling!
Neem contact op: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
Stap 2: buren werven, haal je de 20m2?
Bij een Operatie Steenbreekactie levert Duurzaam Den Haag gratis
een container voor de tegels die weg moeten. Maar dit doen we
niet voor slechts twee geveltuintjes. Wij regelen een container bij
een minimum van 20 m2 aan ingeleverde tegels (dat zijn ongeveer
200 tegels). Je gaat dus mensen werven om mee te doen met de
actie. Buurtbewoners die dus willen vergroenen. Ga langs de

deuren, zet een oproep in de Facebook- of WhatsAppbuurtgroep,
hang briefjes op op centrale plaatsen, spreek mensen aan op straat.
Verspreid de oproep: ‘Doe jij mee met de Operatie Steenbreek actie
in onze buurt? Je krijgt dan GRATIS planten inruil voor stenen. Meld
je aan’
Stap 3: in kaart brengen deelnemers en aantal m2
Heb je een paar enthousiaste buren? Breng nu in kaart wie er
allemaal meedoen en hoeveel stenen deze buren willen inleveren.
Wij regelen een container bij een minimum van 20 m2 aan
ingeleverde tegels (dat zijn ongeveer 200 tegels)
Laat je buren hiervoor het inschrijfformulier op de website van
Duurzaam Den Haag gebruiken. Hierin kunnen ze aangeven hoeveel
tegels ze gaan inleveren en wat voor planten ze nodig hebben:
planten voor in de schaduw of planten voor in de zon. Zo heb jij
meteen een overzicht van het aantal stenen dat ingeleverd gaat
worden en weet je dus of de actie door kan gaan. En zo kunnen wij
ervoor zorgen dat onze hovenier de juiste (hoeveelheid) planten
meeneemt. Melden zich nog meer buren aan? Laat ze dan altijd het
inschrijfformulier invullen! Dit kan tot twee weken voor de actie.
Halen jullie de 20 m2? Laat dit dan weten via
operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
Tijd voor de volgende stap.

•
Wat kun je eigenlijk allemaal vergroenen? De meeste mensen
denken aan geveltuintjes. Dat kan zeker! Dat mag dan
maximaal 45 centimeter diep zijn (via deze link check je alle
regels voor geveltuintjes). Binnenplaatsjes en voor- en
achtertuinen mogen ook. Hoe meer tegels eruit, hoe beter.
Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, kijk maar eens
goed om je heen. Voor sommige plaatsen moetje wel
toestemming vragen aan de gemeente. Voor geveltuintjes
hoeft dit niet, mits er minimaal een strook van anderhalve
meter stoep overblijft.

Stap 4: buurtactie of stadsbrede actie?
Je komt aan 20m2, dus de actie kan doorgaan. Nu ga je samen met
Duurzaam Den Haag bepalen of we het laten bij jouw buurt of dat
we er een grotere actie voor heel Den Haag van maken. Wordt het
een grote actie, dan zetten we er op de actiedag een extra
container bij, nemen we meer planten mee en roepen we alle
inwoners van Den Haag op om die dag tegels te komen brengen.
Stap 5: datum vastleggen
Tijd om een datum te prikken! Er moeten zoveel mogelijk mensen
kunnen. Het beste is een dag over ongeveer zes weken in een
weekend of vakantie. Overleg de datum met Duurzaam Den Haag.
Schreeuw deze vervolgens van de daken! Zorg dat iedereen de
datum in zijn agenda noteert. Gebruik hiervoor weer de eventuele
Facebook- en WhatsAppbuurtgroepen.
Stap 6: tijd om de praktische zaken te gaan regelen.

•

•

•

Met alleen de tegels ben je er nog niet. Vaak moet je ook
zand afgraven en afvoeren en aarde aanvoeren. Hiervoor
kun je het beste zo’n zes weken van tevoren bedrijven
benaderen. Neem tijdig contact op en vraag offertes aan.
Je moet dan wel duidelijkheid hebben over het aantal kuub
dat af- en aangevoerd moet worden. Kies een bedrijf uit en
boek dit voor de geprikte datum. Maak afspraken met hen
over de precieze tijd en plaats van levering en afvoer.
Zoek ook uit hoe jullie dit gaan betalen. Is er bijvoorbeeld
een VvE die nog wat budget heeft? Kun je een subsidie
krijgen? Of betaalt iedereen zijn eigen deel? Hoe dan ook is
het goedkoper om zand en aarde in grote hoeveelheden af
en aan te voeren, dus doe het samen met je buren!
Kom je er niet uit? Neem contact op met
operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl voor
ondersteuning.
Mankracht regelen! Houd je het bij een geveltuintje? Dan
klaar je de klus wel met z’n tweeën. Bij grotere
oppervlakten is het echter veel en zwaar werk en zul je
hulp moeten inschakelen.
Je hebt een heleboel spullen en gereedschappen nodig.
Begin tijdig met het verzamelen. Sommige dingen kun je
lenen, andere moet je misschien huren. Je kunt dit
collectief regelen of ieder voor zich.
Bepaal een goede plaats voor de container(s). Zorg dat
deze goed bereikbaar is met een kruiwagen. Houd ook
rekening met het weer: bij lage temperaturen is een plaats
in de zon prettig, bij hoge temperaturen is de schaduw juist
fijner. Bij een stadsbrede actie moeten mensen bovendien
met hun auto bij de container kunnen komen. En we

hebben ook ruimte nodig voor de grote hoeveelheid
planten die we meenemen. Daarnaast is een tafel met
minimaal één stoel nodig die wij als registratieplek voor
mensen van buiten de wijk kunnen gebruiken.

2. De dag van de actie en de dag(en) ervoor
De container voor de tegels wordt meestal een dag van tevoren
geplaatst. De precieze datum hoor je van Duurzaam Den Haag.
Houd de plaats waar de container bezet met speciale bordjes die je
van Duurzaam Den Haag kunt lenen. Zorg dat je aanwezig bent als
ze de container komen brengen zodat ze hem op de juiste plaats
neerzetten.
Hetzelfde geldt voor de aarde. Je hebt hierover afspraken gemaakt
met het bedrijf dat deze levert. Meestal storten ze dit ergens op
een grote hoop zodat jij en je buren het vanaf daar verder over de
gemaakte tuintjes kunnen verspreiden. Het uitgegraven zand
storten jullie op een met het bedrijf afgesproken plaats. Zorg dat je
voor beide hopen of containers een goede plek hebt vrijgehouden.
Je kunt in de ochtend bij de container ook een ontmoetingsplaats
maken met een tafel met stoelen en wat hapjes en drankjes. Het is
nu ook het moment om foto’s te maken van de plekken die jullie
gaan onttegelen, zodat je straks mooie voor- en nafoto’s hebt.
En dan nu aan de slag! Tijd voor sjouwen, graven en planten

3. Na de dag van de actie
Waarschijnlijk staat er nog een afspraak met het bedrijf dat het
zand op komt halen. De container met tegels wordt opgehaald door
Duurzaam Den Haag. Als alles is opgeruimd en opgehaald ben je
klaar! Dank je wel dat je hebt bijgedragen aan een groenere stad!
We hopen dat je zult genieten van je mooie uitzicht en van de
koelere omgeving die je hiermee hebt gecreëerd. De vogels en
insecten zullen je in ieder geval dankbaar zijn!
Mail al je foto’s naar operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl
Dan wordt jouw actie gedeeld met de community van Duurzaam
Den Haag.
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 10 en 20 tegels in, dan krijg je vanaf
de 11de tegel 1 plant per 2 tegels mee.
• Bij inleveren van 20 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

