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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Nulmeting en implementatiestrategie Operatie Steenbreek in 
Velp.’ De opdracht is verkregen vanuit de gemeente Rheden en uitgevoerd door adviesbureau LWM-
DGO. Dit adviesbureau bestaat uit studenten van de opleiding Land- en Watermanagement, major 
Duurzame Gebiedsontwikkeling aan de hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.   

Het onderzoek had een complexe aard en een duidelijke tweedeling. Na uitvoerig onderzoek te 
hebben gedaan van zowel technische aspecten en programmatuur maar ook abstracte aspecten zijn 
de deelvragen succesvol beantwoord. Het resultaat is een concrete nulmeting en een 
implementatiestrategie voor het vormgeven van Operatie Steenbreek binnen de gemeente Rheden. 

Bij deze willen wij graag Marjol Rooze bedanken voor het verstrekken van de opdracht en het 
meedenken tijdens het proces. Tevens willen wij Marcel Rompelman bedanken voor de goede 
begeleiding en zijn enthousiasme. Verder willen we Dhr. Tim van Rotterdam center for Resilient 
Delta Cities, Dhr. Patrick van de gemeente Apeldoorn, Dhr. Bennie van de gemeente Nunspeet en 
Mevr. Eveline van de gemeente Ede bedanken voor de input en richting die ze verzorgd hebben 
binnen het project. 

Voor de verdere begeleiding en sturing willen wij graag Peter Groenhuijzen bedanken, Daan van der 
Linde voor de feedback bij presentatiemomenten en Ronald Boertje voor het verzorgen van 
informatie. 

Tot slot willen wij alle respondenten bedanken die mee hebben gedacht binnen dit onderzoek. 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Roel Spanjers 
Jens de Goede 
Jonathan van Ekris 
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Samenvatting 
De gemeente Rheden heeft nog geen manier om overlast als gevolg van klimaatverandering samen 

met de inwoners op te lossen. Dit wil men mede gaan vormgeven door Operatie Steenbreek. Hier is 

echter nog geen strategie voor om dit onder de bewoners te brengen. Daarnaast zijn er nog geen 

gegevens van privéterreinen beschikbaar. Er is geen duidelijk beeld van de huidige situatie van de 

mate van verharding binnen de gemeente. Door het ontbreken van deze gegevens kan Operatie 

Steenbreek in de toekomst tevens niet gemonitord worden. 

Dit onderzoek heeft als doel het verzamelen van informatie over Velp. Dit om zowel de huidige 

situatie van de mate van verharding in kaart te brengen, maar ook om een implementatiestrategie 

op te stellen zodat de gemeente een leidraad heeft voor het uitvoeren van Operatie Steenbreek. Om 

dit doel te bereiken is de volgende hoofdvraag opgesteld: Middels welke strategie kan Operatie 

Steenbreek het beste geïmplementeerd worden in Velp? De strategie is hierbij een afstemming van 

alle aspecten en een leidraad voor het bereiken en informeren van verschillende doelgroepen. 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 Wat is de visie van de actoren op het ontstenen en vergroening binnen gemeente Rheden?

 Wat zijn de gebiedskenmerken van Velp, behorende bij Operatie Steenbreek?

 Hoeveel verhard oppervlak is er aanwezig binnen de privéterreinen in Velp in de huidige

situatie? (Nulmeting)

 Welke Operatie Steenbreek-projecten kunnen dienen als referentie voor Velp?

 Welke van de toegepaste strategieën bij referentieprojecten zijn toepasbaar in Velp?

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen heeft correspondentie met verschillende 

belanghebbenden binnen het project plaats gevonden. Tevens is er onderzocht wat de 

gebiedskenmerken zijn en heeft er onderzoek plaatsgevonden naar welke inventarisatiemethode het 

beste resultaat geeft met betrekking tot de mate van verharding binnen Velp op particuliere 

terreinen. Verder is er een referentiestudie uitgevoerd en heeft er een analyse plaatsgevonden van 

de kwaliteiten en knelpunten. 

Uit de verschillende onderzoeken is de implementatiestrategie gekomen. In deze strategie staan de 

gebiedskenmerken, de resultaten van de nulmeting, de doelgroepen, de fundering en de 

bouwstenen beschreven. Tevens is er voor prioriteitsgebieden aan de hand van de bouwstenen een 

strategie opgesteld om Operatie Steenbreek binnen die gebieden uit te voeren. 

Bij de bepaling van de hoeveelheid verhard oppervlak zijn er nog een flink aantal slagen te halen. Op 

basis hiervan wordt aanbevolen om de methodiek vollediger te maken door de hoeveelheid samples 

uit te breiden en een grotere indeling van verschillende classes te maken. Tevens wordt aanbevolen 

om een foutmarge op te stellen voor de overhang van boomkruinen. Eventueel vervolgonderzoek 

zou zich hierop kunnen richten en het ook daadwerkelijk uitwerken met hierbij het doorrekenen van 

de genomen acties om zodoende het effect van de verschillende ingrepen te bepalen. 
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1 Inleiding 
Voor u ligt het onderzoeksvoorstel behorende bij de opdracht voor het uitwerken van een 

implementatiestrategie voor Operatie Steenbreek binnen Velp. Behorende bij de 

implementatiestrategie is een nulmeting uitgevoerd naar de hoeveelheid verharding op 

privéterreinen. De opdracht is verkregen vanuit de gemeente Rheden en valt binnen de major 

Duurzame Gebiedsontwikkeling, leerjaar 3 Land- en Watermanagement, van de Hogeschool Van Hall 

Larenstein te Velp. De opdracht is opgepakt door een projectgroep binnen het adviesbureau LWM-

DGO. LWM-DGO is een adviesbureau die is opgezet binnen de major Duurzame 

Gebiedsontwikkeling, om opdrachten aan te nemen vanuit het werkveld. Operatie Steenbreek is 

opgestart om de klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied te versterken en biodiversiteit te 

vergroten. Het gaat hierbij om gebruik van privéterreinen en het vergroten van de 

burgerparticipatie. In de komende paragrafen leest u over de algemene aard en inhoud van het 

project.  

 Opdrachtgever 
Het project nulmeting & implementatiestrategie Operatie Steenbreek is verstrekt door Marjol 

Rooze, namens de gemeente Rheden. Marjol is werkzaam als beleidsmedewerker spelen en groen 

bij de gemeente Rheden. De gemeente is gelegen ten oosten van de stad Arnhem, op het 

overgangsgebied van de stuwwal van de Veluwe en de rivier de IJssel. De dorpen Velp, Dieren en 

Rheden vormen de grootste kernen van de gemeente. Daarnaast zijn er enkele kleinere dorpen 

gelegen binnen de gemeente.   

De gemeente Rheden heeft de ambitie om deel te nemen aan Operatie Steenbreek. Met deelname 

aan deze operatie probeert de gemeente haar inwoners bewust te maken van het belang van groene 

tuinen. Naast bewustwording wijst de gemeente inwoners erop hoe zij hun tuinen groener kunnen 

maken en stelt daarvoor subsidie beschikbaar in de vorm van natura.  

 Aanleiding 
Klimaatverandering speelt tegenwoordig een grote rol binnen ruimtelijke plannen. Uit 

vergaderingen op wereldtopniveau, over de gevolgen van klimaatverandering, komen de 

zogenaamde klimaatakkoorden voort. In deze klimaatakkoorden zijn doelen opgesteld waaraan de 

betrokken landen zich moeten houden. Dit vertaalt zich in de beleidsstukken van de verschillende 

overheden. Voorbeelden van huidig beleid zijn de Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) 

en de verschillende Deltaplannen. Aansluitend bij de klimaatafspraken in 2015 in Parijs, zal een 

nationaal klimaat- en energieakkoord worden opgesteld. 

In deze beleidsstukken worden provincies en lokale overheden aangespoord om te handelen. Dit 

heeft veel betrekking op duurzame energievoorzieningen en recycling, maar een ander groot deel is 

ruimtelijke klimaatadaptatie. Door het veranderende klimaat komen er meer extreme situaties. Het 

wordt warmer met langere perioden van hitte en neerslag wordt intensiever met korte perioden van 

zware neerslag. Daarnaast is een stuk bewustwording onderdeel van de verschillende 

beleidsstukken. Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat er verandering nodig is en dat 

vertaalt zich onder andere in mitigatie en adaptatie op eigen terrein of huis.  
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 Probleemstelling 
De gemeente Rheden is gesitueerd aan de rand van de stuwwal de Veluwezoom. In het zuidelijke 

deel grenst Rheden aan de IJsel. Door deze plaatsing binnen het landschap heeft Rheden te maken 

met een situatie waarbij water, zowel neerslag als grondwater, door de dorpskernen stroomt vanaf 

de stuwwal richting de IJssel. Dit resulteert in verschillende problemen. Te denken valt aan water op 

straat, overlast op privéterreinen en continue aanpassing van het waternetwerk, zowel bovengronds 

als ondergronds. Daarnaast speelt hittestress een grote rol. Hittestress komt voor in dichtbebouwde 

gebieden met weinig schaduw, weinig groen en veel verharding.  

De gemeente heeft een beperkte hoeveelheid grondoppervlakte beschikbaar om maatregelen te 

realiseren tegen klimaatverandering. Door het benutten van privéterreinen kan de beschikbare 

hoeveelheid grondoppervlak vergroot worden. De gemeente Rheden is dan ook van plan om via 

Operatie Steenbreek, een deel van de wateroverlastproblematiek en hittestress op te vangen op 

privéterrein. Tevens wordt daarbij de sociale cohesie vergroot en mentale gesteldheid verbeterd. 

De gemeente heeft nog geen implementatiestrategie voor Operatie Steenbreek. Daarnaast zijn er 

nog geen gegevens van privéterreinen beschikbaar. Hierdoor is geen duidelijk beeld van de huidige 

situatie binnen de gemeente. Door het ontbreken van deze gegevens kan Operatie Steenbreek in de 

toekomst niet gemonitord worden. 

 Doelstelling 
Het onderzoek heeft als doel het verzamelen van informatie over Velp, met betrekking tot Operatie 

Steenbreek. Door kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden deze kenmerken in beeld gebracht. 

Daarnaast heeft dit onderzoek als doel om een aantal Operatie Steenbreek projecten in beeld te 

brengen waarbij de toegepaste implementatie kan dienen als referentie voor Velp. 

Uiteindelijk kan een implementatiestrategie voor Operatie Steenbreek worden geschreven voor 

Velp, waarna deze als referentie gebruikt kan worden binnen de gehele gemeente Rheden. De 

implementatiestrategie is voor de gemeente een handvat om Operatie Steenbreek verder vorm te 

geven. Aan de hand van de nulmeting kan in de toekomst worden gemonitord hoe Operatie 

Steenbreek zich vordert binnen de gemeente. 

 Hoofdvraag 
De hoofdvraag waarnaar gestreefd wordt deze te beantwoorden luidt als volgt: 

Middels welke strategie kan Operatie Steenbreek het beste geïmplementeerd worden in Velp? 

 Deelvragen 
1. Wat is de visie van de actoren op het ontstenen en vergroening binnen gemeente Rheden? 

2. Wat zijn de gebiedskenmerken van Velp, behorende bij Operatie Steenbreek?  

3. Hoeveel verhard oppervlak is er aanwezig binnen de privéterreinen in Velp in de huidige 

situatie? (Nulmeting)  

4. Welke Operatie Steenbreek-projecten kunnen dienen als referentie voor Velp? 

5. Welke van de toegepaste strategieën bij referentieprojecten zijn toepasbaar in Velp? 
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 Projectafbakening 
Het projectgebied omvat het dorp Velp. Het project zal zich focussen op de bebouwde kern van dit 

dorp. Velp is de grootste dorpskern van de gemeente en heeft daardoor een grote diversiteit. 

Resultaten in de implementatiestrategie zullen dan overgenomen kunnen worden voor de andere 

dorpskernen binnen de gemeente. 

Vanuit de opdrachtgever is de expliciete wens naar voren gekomen een nulmeting te verrichten naar 

het hoeveelheid verhard oppervlak in Velp. Voor deze bepaling van het aantal verhard oppervlak 

zullen enkel de privéterreinen in Velp meegenomen worden.  

Naast een inventarisatie van het verhard oppervlak zullen ook andere gebiedskenmerken van Velp 

onderzocht worden. Deze gebiedskenmerken zullen vervolgens gebruikt worden om Velp te 

verdelen in deelgebieden. Deze deelgebieden vormen later in het onderzoek de basis voor de 

strategie. De gebiedskenmerken zullen een belangrijk uitgangspunt zijn voor het onderzoek naar 

referentiestrategieën en de opzet van de implementatiestrategie voor Operatie Steenbreek in Velp. 

De opgestelde strategie zal de aanpak vormen voor de gemeente Rheden om Operatie Steenbreek 

toe te passen in Velp. De uitvoering van deze strategie valt niet onder dit project. 

 

 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de gevolgen van verstening weergegeven, wordt uitgelegd wat Operatie 

Steenbreek nu precies is en wordt besproken wat de Dag van Gelderland is en wat hier is gedaan. 

Hoofdstuk 2 is een inleidend hoofdstuk met achtergrondinformatie om een goed begrip van het 

onderwerp te krijgen. 

Hoofdstuk 3 beoogt weer te geven welke actoren binnen het project een rol spelen en hoe deze 

tegenover Operatie Steenbreek staan, hebben ze hier al van gehoord, willen ze hieraan meewerken 

of doen ze al mee. Dit hoofdstuk dient antwoord te geven op deelvraag 1. 

In hoofdstuk 4 is ingegaan op de methode voor het bepalen van de hoeveelheid verhard oppervlak 

op de particuliere terreinen binnen Velp en het bepalen van de gebiedskenmerken van Velp. De 

kenmerken zijn bepaald aan de hand van CBS-statistieken. Verder zijn er verschillende methodieken 

toegepast voor de bepaling van het verharde oppervlak. Deze methodieken zijn uitgelicht en de 

vergaarde resultaten zijn vergeleken. Binnen dit hoofdstuk zijn ook de resultaten van de 

gehanteerde methode weergegeven en aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de 

methodiek. Hoofdstuk 4 geeft antwoord op deelvragen 2 en 3. 

Hoofstuk 5 focust zich op het vergaren van informatie met betrekking tot Operatie Steenbreek uit 

andere gemeentes. Wat waren de knelpunten en wat waren de successen. Deze informatie uit het 

referentieonderzoek is verwerkt in de vorm van een fundering en bouwstenen. Hiermee 

beantwoord hoofdstuk 5 deelvragen 4 en 5.  
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2 Verstening 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is het van belang dat het concept verstening goed in 

beeld gebracht wordt. Wat is dit precies en wat zijn de gevolgen van dit fenomeen. In dit hoofdstuk 

zal verstening uitgelegd worden, wat dit precies inhoudt en welke impact dit heeft op de 

leefomgeving. Tevens zal Operatie Steenbreek worden toegelicht en de aanpak die wordt gehanteerd 

binnen dit landelijk initiatief. 

Door het bedekken van de ondergrond door 

ondoordringbare kunstmatige materialen zoals 

asfalt, klinkers en beton en het realiseren van 

constructies en gebouwen wordt een gebied 

versteend. De groei van de bevolking faciliteert 

een constante vraag naar meer woningen, wegen 

en industrie. Deze groei zorgt ervoor dat 

Nederland, net onder Malta, als nummer twee op 

de lijst van meest versteende landen staat met 

8,1% aan versteend oppervlak. De oorzaak dat 

we zo hoog in de lijst staan is omdat het 

versteend oppervlak, ten opzichte van de 

bevolking, sneller groeit. Nederland versteend 

sneller dan dat de bevolking groeit (Prokop, 

2011). 

 Gevolgen verstening 
De verstening van stedelijk gebied zorgt ervoor dat klimaatproblemen versterkt worden en hierdoor 

een grotere impact zullen hebben nu en in de toekomst. Het verstenen van het stedelijk gebied, 

gecombineerd met de verandering van het klimaat, zullen problemen veroorzaken die te maken 

hebben met: 

 Hittestress 

 Wateroverlast 

 Biodiversiteit 

 Gezondheid 

Hittestress 
Het stedelijk klimaat veranderd. Extreme neerslag en hittegolven zorgen dat het stedelijk gebied 
kwetsbaarder wordt. Het hoge percentage verharding en de hogere kans op de eerder genoemde 
fenomenen leidt tot een groter risico op zowel materiële en financiële schade. Deze toename van de 
risico’s gelden zowel voor grote als kleine steden. Tijdens een hittegolf is het iedere stad in 

Afbeelding 2: Hitte-eiland effect (Wikipedia, 2018) 

Afbeelding 1: Verstening Velp (GLD) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1hMS3i8baAhVMa1AKHdvkD6QQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Hitte-eilandeffect&psig=AOvVaw0Tx0QZ_I2EZQeNsyl2ALQa&ust=1524218738607542
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Nederland warmer dan de omgeving. Dit hitte-eilandeffect, zie Afbeelding 2, kan oplopen tot een 
verschil van meer dan 7 ⁰C. Vooral ouderen zijn gevoelig voor de hittestress.  
Hittestress kan leiden tot verminderd thermisch comfort, slaapverstoring, gedragsverandering en 
verminderde productiviteit. Tevens kan stress door hitte ook leiden tot ernstige ziekte zoals 
huiduitslag, krampen, oververmoeidheid, beroertes, nierfalen en ademhalingsproblemen. In het 
uiterste geval kan hittestress leiden tot sterfte. In Nederland stijgt de sterfte met 12% tijdens 
hittegeloven. (Climate Proof Cities consortium, 2014) 
 
Wateroverlast 
Bij een stad met veel verhard oppervlak is de tijdsduur dat water op ‘straat’ blijft staan bij piekbuien 
groter en zodoende ook de kans en mate van overlast. In ruim 90% van de gemeenten binnen 
Nederland treedt al wateroverlast op. De kans op extreme neerslag neemt toe en zal ervoor zorgen 
dat het rioleringssysteem het water niet kan afvoeren. De hoeveelheid aanwezige verharding 
bepaalt de mate van afvoer richting het riool. Het ontbreken van een infiltrerend karakter van 
verharding en de versnelde mate van afvoer resulteert in een mindere buffercapaciteit. Dit houdt in 
dat overlast door een verzadigd rioolsysteem onvermijdelijk is. Bewoners zullen met natte voeten 
komen te staan. Het tegengaan van verstening en het realiseren van groen elementen zal de druk op 
het rioolsysteem verlagen en zo kan ieder droge voeten houden.  
(Climate Proof Cities consortium, 2014) 
 
Biodiversiteit 
Stedelijk groen heeft een grote spanwijdte. Het kan variëren van particuliere tuinen en plantsoenen 
naar grote parken en recreatiegebieden. Door verstening hebben flora en fauna minder oppervlakte 
om zich te vestigen. Doordat dit oppervlak kleiner wordt krijgen dieren, planten en insecten steeds 
minder de kans om zich te ontwikkelen. In de stad is zal de biodiversiteit afnemen. Migratie van 
soorten zal onmogelijk worden gemaakt en de groene structuur die door heel Nederland aanwezig is 
zal onderbroken worden. Het stedelijk gebied kan het verbindende schakel vormen voor het 
compleet maken van de groenstructuur in Nederland. Flora en fauna kan zich volop ontwikkelen in 
de stad.  
(Andersson, 2014) 
 
Gezondheid 
Het welzijn, oftewel gezondheid, van een mens omvat een groot aantal aspecten. De belangrijkste 
van deze zijn onder andere psychische problemen, beweging en de luchtkwaliteit. Door de 
verstening van het stedelijk gebied worden deze aspecten negatief versterkt. Uit onderzoek blijkt dat 
de nabijheid van groen in de directe leefomgeving van bewoners een positief effect heeft op het 
dagelijks functioneren. Dit betekent dat mensen die beschikken over groenvoorzieningen in hun 
leefomgeving minder kans hebben op het krijgen van depressies en sneller zullen revalideren van 
zowel psychische problemen als fysische problemen. De aanwezigheid van groene 
recreatiemogelijkheden binnen 300 meter bevordert het sociale welzijn van mensen. Ze zullen zich 
minder snel eenzaam voelen en in mindere mate het ontbreken van sociale ondersteuning ervaren. 
 
Naast de positieve effecten van groen op psychisch gebeid 
bevordert het ook de mate van beweging. Mensen die in een 
versteende omgeving wonen hebben meer kans op het hebben 
van overgewicht. Groen stimuleert beweging, mensen zullen 
sneller met de fiets gaan als ze in een groene omgeving wonen. 
(Atelier Groenblauw, 2018) 
  

Afbeelding 3: Beweging groen-blauwe 
omgeving (Atelier Groenblauw, 2018) 
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Verder is de aanwezigheid van fijnstof groter in een versteend gebied. Het ontbreken van groen 
binnen het stedelijk gebied zorgt ervoor dat stofdeeltjes en andere schadelijke gassen niet kunnen 
worden gemitigeerd. Groen binnen het stedelijk gebied werkt als een luchtfilter, het vangt 
schadelijke deeltjes op zodat deze in mindere mate door mensen wordt ingeademd. Op jaarbasis 
overlijden er 2.300 tot 3.500 mensen door fijnstof en ozon. Een volwassen boom kan op jaarbasis 
gemiddeld 1.4 kilogram fijnstof opvangen.   
(Dr. Ir. J.A. Hiemstra, 2008) 

 

 

 

 Operatie Steenbreek 
Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief. Al 76 gemeenten binnen Nederland hebben zich 
aangesloten bij dit initiatief. Samen zorgen zij voor een enthousiasmering voor het vergroenen van 
eigen tuinen. Om dit te bereiken worden de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht 
gebracht. Het initiatief richt zich vooral op het veranderen van het bewustzijn van de inwoners. Het 
gaat hierbij om het aanpassen van de mindset: van grijs naar groen.  
 
Deelnemende gemeenten ondernemen acties om inwoners te informeren en het 
bewustzijn te vergoten. Dit gebeurt niet alleen door het in kaart brengen van 
de negatieve gevolgen, maar ook door het verlenen van financiering of een 
‘helpend handje’. Operatie Steenbreek is een integraal proces waarbij 
ieder actie kan ondernemen om de vergroening van de stad waar te 
maken. 
(Operatie Steenbreek, 2018) 
 

  

Afbeelding 4: Schematische weergave van de bijdrage fijnstof 
per schaalniveau (Dr. Ir. J.A. Hiemstra, 2008) 

Afbeelding 5: Logo Operatie Steenbreek 
(Operatie Steenbreek, 2018) 
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 Dag van Gelderland 
Om te zorgen voor een goede toekomstkoers binnen de provincie Gelderland heeft er op 6 juni een 
congres plaatsgevonden in Ede. Het congres dag van Gelderland had als thema ‘Gelderland kijkt 
vooruit’. De drie onderwerpen die op het congres centraal stonden waren: 
 

 Groen in Gelderland: een duurzame provincie, nu en in de toekomst. 

 Werken in Gelderland: vergroten van de economische kracht. 

 Netwerk van Gelderland: goede verbindingen voor een sterk Gelders netwerk. 
 
Op het congres waren een groot aantal presentaties, workshops, discussies en deelsessies. Dit 
project was daar een van. Het project is gepresenteerd voor een klein publiek waarin kort onze 
aanpak en stand van zaken is besproken. Na de presentatie was er ruimte voor vragen, tips en een 
korte discussie.  
 
De informatie die uit de vragen en tips kwam heeft voor nog meer input in het project verzorgt. Zo 
werd het belang van ambassadeurs, ouderen die hun tuin niet kunnen onderhouden en de 
onwetendheid onder de inwoners genoemd. Dit zijn allen aspecten waar rekening mee gehouden 
moet worden en die van belang zijn voor het goed uitvoeren van Operatie Steenbreek. 
 
In afbeelding 6 en afbeelding 8 is een overzicht van de uitkomsten van de poll weergegeven. Deze 
poll is afgenomen om te kijken welke mensen er in het publiek zaten. 

 
  

Afbeelding 6: Overzicht antwoorden poll Afbeelding 8: Overzicht antwoorden poll 

Afbeelding 7: Presentatie 
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3 Actoren 
Voor de actorenanalyse zijn een zestal organisaties geïnterviewd. Het betreffen zowel groene 

organisaties, de provincie Gelderland als woningcorporatie Vivare. Ook is contact gelegd met de 

ondernemersvereniging van Velp. Hieruit is helaas geen interview uit voort gekomen. Ook inwoners 

van Velp zijn niet geïnterviewd. Dit vanwege een te kort tijdsbestek.  

Er zijn twee hoveniersbedrijven geïnterviewd die werkzaam zijn in Velp. Deze zijn Biljoen Groen en 

Fibbe Home and Garden. Hoveniers doen naast tuinonderhoud ook de aanleg van tuinen. Er wordt 

weleens gesuggereerd dat hoveniers baat hebben bij het aanleggen van veel betegelde tuinen. Dit is 

voor hoveniers namelijk snel veel geld verdienen. Beide hoveniersbedrijven geven echter aan zo niet 

te werk te gaan. Voornamelijk Biljoen Groen is een hoveniersbedrijf die veel rekening houdt met 

groen. Een quote tijdens het interview was: ‘We zijn hoveniers, geen stratenmakers.’ Ook Fibbe 

Home and Garden gaf aan veel rekening te houden met groen. Allebei de bedrijven staan erg positief 

tegenover Operatie Steenbreek. 

Ook de stichting Geldersch Landschap en Kastelen is geïnterviewd. Het is een groene organisatie die 

opereert met als doel het ontwikkelen en behouden van natuur en cultureel erfgoed. Ook zij staan 

positief tegenover Operatie Steenbreek. Zij geven echter wel aan weinig met de actie van doen te 

hebben, omdat zij geen bezittingen hebben in de bebouwde kom van Velp. De locaties die zij 

beheren zijn al erg groen. 

De Intratuin is tevens benaderd voor een interview. Dit was helaas niet mogelijk, maar wel is er 

telefonisch contact geweest. Hierin kwam naar voren dat ook de Intratuin positief staat tegenover 

Operatie Steenbreek. Wanneer mensen vergroenen betekend dit dat zij planten nodig hebben. 

Hiervoor kunnen ze onder andere terecht bij de Intratuin. 

De provincie Gelderland is ook benaderd. Zij gaven aan dat Operatie Steenbreek een project is van 

de gemeente en dat zij er geen deel van uit maken. Wel gaven zij aan positief te staan tegenover 

Operatie Steenbreek. 

Als laatste heeft er een gesprek plaats gevonden met woningcorporatie Vivare. Vivare heeft veel 

sociale huurwoningen in Velp. Het is daarom een belangrijke partij voor de gemeente. Uit het 

gesprek kwam naar voren dat Vivare Operatie Steenbreek een mooi initiatief vindt, maar dat zij 

verder geen inhoudelijk bijdrage willen leveren.  

In afbeelding 9 zijn de actoren in een krachtenveldanalyse gezet volgens de BULG-methode. De 

actoren zijn elk weergegeven als een cirkel. Hoe groter de cirkel, hoe meer invloed zij hebben binnen 

Operatie Steenbreek. De kleur geeft aan hoe zij staan tegenover Steenbreek. De plaats op de 

krachtenveldanalyse vertelt welke taak zij (kunnen) vervullen en in hoeverre zij betrokken zijn bij 

Operatie Steenbreek. 
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Afbeelding 9: Krachtenveldanalyse van Operatie Steenbreek in Velp. 
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4 Inventarisatie Velp 
Binnen dit hoofdstuk is uitgebreid beschreven welke gebiedskenmerken binnen Velp voorkomen die 
relevant zijn voor het opstellen van een goed afgestemde strategie met betrekking tot Operatie 
Steenbreek. Naast de beschrijving van de gebiedskenmerken komen de gebruikte methodieken voor 
de bepaling van de hoeveelheid verharding op particuliere terreinen (nulmeting) aan bod. De 
resultaten van de werkbare methodieken zijn weergegeven en met elkaar vergeleken. Uit deze 
vergelijking volgt de te gebruiken methodiek voor het inventariseren van verharding op particuliere 
terreinen en zullen een aantal aanbevelingen gesteld worden om de methode te optimaliseren. Er is 
ook aandacht besteed aan de monitoring van de veranderingen binnen een gebied omtrent de mate 
van verharding: of er sprake is van een negatieve of positieve ontwikkeling. 
 

 Gebiedskenmerken 
De analyse van de gebiedskenmerken is uitgevoerd aan de hand van data van het Centraal 

Planbureau van Statistiek (CBS). De gebruikte data is open data. Dit betekent dat ieder deze data kan 

inzien en kan gebruiken. De data die voor de analyse gebruikt is bestaat uit 100 bij 100 meter 

vlakken en postcode6 (straatniveau) data. De 100 bij 100 meter vlakken is relatief recente data 

beschikbaar, namelijk uit 2015 en 2017. De postcode6 data is wat ouder. Deze statistieken komen uit 

2008 tot 2010. 

 Methodiek bepaling gebiedskenmerken 
Voor het bepalen van de gebiedskenmerken is de CBS-data in ArcGIS geanalyseerd en vormgegeven. 

In de kaart is onderscheid gemaakt tussen de 100 bij 100 meter data en de postcode6 data. 

100 bij 100 meter kaarten 
De data uit de 100 bij 100 meter kaart van het CBS die geclassificeerd is, is het percentage koop- en 
huurwoningen. Onderzocht is in welke mate dit voorkomt en waar deze gelegen zijn. Voor het 
bepalen van de mate van aanwezigheid binnen Velp zijn voor beiden een zestal categorieën 
opgesteld. Deze categorieën lopen op van 0 naar 100 procent, waarbij 0 procent geen aanwezigheid 
is en 100 procent volledig koop- of huurwoningen zijn. Om elke 20 procent begint een andere 
categorie, dit is ook de indeling die het CBS hanteert. In afbeelding 10 en afbeelding 11 zijn de 
kaarten weergegeven. In bijlage 1 zijn de volledige kaarten weergegeven. 
 

  

Afbeelding 10: Percentage koopwoningen Afbeelding 11: Percentage huurwoningen 



Onderzoeksrapport  
 

 

 17 

Postcode6 kaarten 
Voor de bepaling van de gebiedskenmerken zijn ook inventarisaties op straatniveau uitgevoerd. 
Deze data betreft eenpersoonshuishoudens, locatie bassischolen, eenouderhuishoudens, het 
huishoudinkomen, de gemiddelde leeftijd, een- en tweeoudergezinnen en tweeoudergezinnen. Voor 
deze kaarten zijn, aan de hand van CBS-classificering, classes met een bepaalde reikwijdte gemaakt 
voor een duidelijk overzicht welke waarden op welke plek voorkomen en wat de mate van 
aanwezigheid er is. In afbeelding 12 is de kaart met huishoudinkomen van Velp weergegeven. De 
volledige kaarten zijn in bijlage 1 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Afbeelding 12: Huishoudinkomen Velp 
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 Gebiedskenmerken Velp 
Aan de hand van eerdergenoemde methodiek zijn de gegevens verwerkt tot kaarten, waardoor in 

een oogopslag duidelijk is waar welke kenmerken het meeste voorkomen. Deze data is gebruikt voor 

het bepalen van kansrijke doelgroepen voor de implementatiestrategie. 

De kenmerken van Velp die in kaart zijn gebracht betreffen: 

 Het percentage koopwoningen; 

 Het percentage huurwoningen; 

 Het huishoudinkomen; 

 De gemiddelde leeftijd; 

 Het percentage één- en tweeoudergezinnen; 

 Het percentage tweeoudergezinnen; 

 Het percentage eenoudergezinnen; 

 

De aspecten zijn in kaart gebracht door CBS-statistieken te analyseren op postcode-6 niveau 

(straatniveau) en 100 bij 100 meter vakken. 

Koop- en huurwoningen 
Op afbeelding 13 en Afbeelding 14 zijn de kaarten met het percentage koopwoningen en 

huurwoningen in Velp volgens CBS-statistieken in 2015 weergegeven. Het grootste percentage 

koopwoningen is aanwezig in het noorden van Velp. Opvallend is echter dat in het zuidoosten van 

Velp ook een hoog percentage aan koopwoningen aanwezig zijn. Het hoogste percentage 

huurwoningen zijn vooral in het zuiden van Velp aanwezig. 

 

  

Afbeelding 13: Percentage koopwoningen Velp Afbeelding 14: Percentage huurwoningen Velp 
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Huishoudinkomen 
Het verschil in huishoudinkomen is weergeven op afbeelding 15. Hierbij valt op dat het 

huishoudinkomen in het noorden van Velp hoog is. Lage inkomens zijn vooral in het zuiden van Velp 

aan te treffen. 

 

Afbeelding 15: Het huishoudinkomen in Velp 

Leeftijd 
Op de CBS kaart van de gemiddelde leeftijden in Velp (afbeelding 16) is te zien dat dit behoorlijk 

verspreid is. Kleine uitschieters zijn het noorden van Velp, wat een hoger gemiddelde leeftijd heeft 

en het midden van Velp, wat een lager gemiddelde leeftijd heeft. Langs de hoofdweg en in het 

uiterste zuiden hebben enkele postcodevakken een gemiddelde leeftijd van meer dan 63 jaar. Het 

betreffen voornamelijk ouderencomplexen.  

 

Afbeelding 16: De gemiddelde leeftijd in Velp 

Gezinnen 
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Op afbeelding 17 zijn alle gezinnen binnen Velp weergegeven. Er wordt binnen Velp onderscheid 

gemaakt tussen eenouder- en tweeoudergezinnen. Deze verdeling is gemaakt op basis van financiële 

gesteldheid. De tweeouderhuishoudens, te zien op afbeelding 18, zitten door Velp verspreid. De 

eenouderhuishoudens (figuur 19) komen vooral voor in het zuiden van Velp. 

  

Afbeelding 19: Eenoudergezinnen Velp 

Afbeelding 17: Een- en tweeoudergezinnen Velp 

Afbeelding 18: Tweeoudergezinnen Velp 
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 Ongeschikte methodieken nulmeting 
Binnen het projectgebied zijn een viertal inventarisatiemethoden uitgevoerd. Dit om helder te 

hebben welke methoden werkbaar zijn en een zo realistisch mogelijk resultaat leveren. De twee 

ongeschikte methodieken zijn binnen deze paragraaf beschreven en uitgelegd waarom deze niet 

geschikt zijn. 

 Luchtfoto analyse met behulp van image classification 
Bij deze methode is gebruik gemaakt van de training sample manager die binnen het programma 
ArcGIS beschikbaar is. De methode focust zich op het filteren van data op basis van multiband raster 
images. In dit geval is er gebruik gemaakt van de aangeleverde luchtfoto met een raster van 5 x 5 
centimeter. De luchtfoto is opgebouwd uit een drietal banden, rood, groen en blauw (RGB). Door het 
kleurenspectrum aan te passen zodat er een negatieve weergave ontstaat zijn de verschillende 
elementen binnen het raster beter te onderscheiden. Door samples te nemen van zowel 
groenelementen en verharding kan de manager het onderscheid maken met behulp van het 
kleurverschil tussen beide. Er wordt gebruik gemaakt van Supervised classification. Deze methodiek 
van classificeren maakt gebruik van de zelf aangegeven samples. De samples zijn als een signature 
file opgeslagen zodat er een uniforme classificering voor alle deelgebieden is gemaakt. Nadat alle 
deelgebieden zijn geclassificeerd, zijn deze samengevoegd tot één geheel door gebruik te maken van 
Mosiac to new raster. Op afbeelding 20 is te zien wat het resultaat is van deze methode.  

Afbeelding 20: Classificatie Velp 
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 Analyse met behulp van NDVI 

Voor deze manier van analyseren is gebruik gemaakt van een drietal satellieten, Triplesat 1 & 3, 
Rapideye en Sentinel-2a. Deze satellieten zijn gekozen voor hun multispectrale camera, dit houdt in 
dat ze 4 of meer banden kunnen vastleggen waaronder Near Infrared (Red Edge). Deze banden 
maken beelden van allemaal verschillende golflengtebereiken zodat deze gebruikt kunnen worden 
voor het classificeren van verschillende landschapselementen. In dit geval zijn combinaties tussen de 
banden 1, 2, 3, 4, 5, 7 gebruikt voor het opsporen van verharding en groenstructuren. De Near 
infrared kan gebuikt worden voor de licht opname van een bepaald element. Verharding adsorbeert 
meer licht dan groen, zodoende kan er dus een onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende elementen. Voor het verkrijgen van deze beelden is gebruik gemaakt van data van het 
Netherlands Space Office. Deze data is te verkrijgen door gebruik te maken van een FTP-server. 
Binnen deze server staan alle ruwe satelliet data. Er is voor het bepalen van de verharding gebruik 
gemaakt van een NDVI-bepaling. NDVI staat voor Normalized Difference Vegetation Index, deze 
vorm van analyseren gebruikt vooral de red en infrared banden. Deze methode deelt de kleuren in 
255 verschillende classes in. Het resultaat is te zien in afbeelding 21. 
 

 

  

Afbeelding 21: NDVI bepaling Velp 
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 Conclusie image classification en NDVI 
Met betrekking tot de methode van het analyseren van de luchtfoto met de image classification is de 

onzekerheid te groot. Er zijn te veel verschillende kleuren om een goede verdeling te krijgen tussen 

wat groen is en wat verharding is. Tevens vormt de schaduwwerking van gebouwen, bomen, enz. 

ook een obstructie voor een goede bepaling van de verschillende elementen.  

Het analyseren met behulp van satellietbeelden werkt goed. Het nadeel is dat de resoluties te grof 

zijn voor het inventariseren van de stedelijke omgeving. Zo heeft de Triplesat een resolutie van 0,8 

meter bij het RGB-spectrum en een resolutie van 1 meter bij Near Infrared, Rapideye heeft een 

resolutie van 5 meter en de Sentinel-2A satelliet heeft een resolutie van 10 meter. Vanwege deze 

grofheid zijn hier ook de grootste afwijkingen aanwezig in vergelijking met de ratiobepaling. De 

satellietbeelden die tot heden te verkrijgen zijn, waarin meer dan vier banden zitten, zijn te grof om 

een gedetailleerd gebied in kaart te brengen. Als de inventarisatie wordt uitgevoerd in het landelijk 

gebied is deze vorm van inventariseren werkbaar. Dit heeft te maken met de openheid van het 

landschap en de vermindering van de dichtheid van gebouwen. Veder bestaat de NDVI-bepaling uit 

een groot aantal classes. Door de grote hoeveelheid is het bijna onmogelijk om een goed 

onderscheid te kunnen maken waar de omslag zit tussen grijs en groen. 

Naast de bovengenoemde aspecten is het bij elke methode ook van belang dat er rekening wordt 

gehouden met het jaargetijde waarin de foto is genomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

bloei van de vegetatie. 

De twee methodieken zijn vergeleken met de ratiobepaling. Deze was tijdens het uitvoeren en 

onderzoeken van de methodieken de meest betrouwbare bron om een afweging te maken.  
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 Gebruikte methodieken nulmeting 
Binnen deze paragraaf zullen de gehanteerde methodieken voor het uitvoeren van de nulmeting 

uitgebreid worden besproken. Aan de hand van een vergelijking van de resultaten en het uitlichten 

van fouten die binnen de twee methodieken voorkomen is de te gebruiken methode onderzocht. 

Verder is er ook aandacht besteed aan het optimaliseren van de gehanteerde methodieken. 

 Ratiobepaling met behulp van luchtfoto’s 
De ratiobepaling is een manier om de verharding op particulier terrein in kaart te brengen aan de 
hand van een steekproef. Door Velp visueel in te delen in deelgebieden kan in die deelgebieden een 
steekproef worden uitgevoerd. De resultaten van de steekproef worden dan uitgezet over het 
gehele deelgebied. Aan de hand van een aantal stappen is de ratiobepaling uitgevoerd. 
 
Stap 1: indelen deelgebieden 
De deelgebieden worden visueel vastgesteld. Door het analyseren van de luchtfoto worden 
gebieden afgebakend met dezelfde visuele kenmerken. Deze kenmerken zijn onder andere de 
kavelgrote, de mate van groen, de bebouwingsdichtheid en de opzet. Op deze manier zijn er in 
totaal achttien deelgebieden vastgesteld met dezelfde visuele uitstraling. Afbeelding 22 is een 
uitsnede van de kaart met de deelgebieden. In bijlage 2 is de volledige kaart weergegeven. 
 

 
Afbeelding 22: Uitsnede van de deelgebiedenkaart 

Stap 2: Kavels filteren 
Om van elk deelgebied enkel de particuliere terreinen te filteren moeten er een aantal onderdelen 
uitgefilterd worden. Alle grond die in eigendom zijn van de gemeente worden geselecteerd en 
verwijderd. Daarnaast worden alle overige eigenaren zoals nutsbedrijven en spoorwegbeheerders 
uit de data gefilterd. Ten slotte worden de huizen uit de percelen geknipt zodat de overgebleven 
particuliere terreinen enkel onbebouwde percelen zijn, die niet in eigendom van (semi)overheid. 
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Stap 3: Selecteren steekproef kavels 
Om een representatieve steekproef uit te voeren worden per deelgebied een aantal kavels 
geselecteerd. De kavels die geselecteerd worden liggen zo veel mogelijk verspreid over het 
deelgebied. Daarnaast hebben de geselecteerde kavels samen een oppervlakte van ten minste tien 
procent van het totala oppervlak particulier terrein in dat deelgebied.  
 
Stap 4: Intekenen verharding en grind 
Om te bepalen wat de ratio verharding/groen is, worden van de geselecteerde kavels binnen de 
deelgebieden alle verharding en grind ingetekend. Dit gebeurt handmatig aan de hand van de 
luchtfoto. Op afbeelding 23 is een uitsnede van een de kaart met verharding en grind weergegeven. 
De volledige kaart is opgenomen in bijlage 3. 
 

 
Afbeelding 23: Percelen met verharding en grind ingetekend 

Stap 5: Bepaling ratio per deelgebied 
Als van alle deelgebieden de verharding en grind is ingetekend, kan van de deelgebieden worden 
berekend wat de totale hoeveelheid verharding is. Als voorbeeld kan gesteld worden dat een 
deelgebied 120.000m² particulier terrein bevat. Van die 120.000 m² is op minimaal 10% een 
steekproef uitgevoerd. Dit betekend dat er totaal 12.000 m² particulier terrein geïnventariseerd is 
binnen dat deelgebied. Van elke kavel wordt de verharding ingetekend. Dit geeft van de 12.000 m² 
particulier terrein een totale hoeveelheid verharding. Stel dat van de 12.000 m², 35% verhard 
oppervlak is, dan staat dat gelijk aan 4.200 m². Als dit doorgerekend wordt naar het totale 
deelgebied dan komt dit uit op 42.000m² verhard oppervlak of 35% binnen dit deelgebied.  
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Stap 6: Bepaling percentage verharding deelgebieden 
Om een overzicht te maken is er gekozen om de percentage verharding weer te geven binnen de 
deelgebieden. De percentages zijn bepaald zoals beschreven in stap 5. In afbeelding 24 is een 
uitsnede van de kaart weergegeven.  

 
Afbeelding 24: Uitsnede van de percentagekaart 
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 Image classification color infrared luchtfoto 
Voor de bepaling van de aanwezige verharding op de particuliere terreinen binnen Velp is gebruikt 
gemaakt van een infraroodkaart. Deze infraroodkaart is afkomstig van het waterschapshuis te 
Amersfoort. De luchtfoto is een color infrared kaart met een verastering van 25 x 25 centimeter. Met 
deze kaart, afbeelding 25, kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen groene structuren 
en andere elementen. Doordat het infrarode licht sterk reflecteert op planten, omdat deze chlorofyl 
bevatten, zijn groenstructuren makkelijk te onderscheiden. Op de CIR-luchtfoto licht de vegetatie 
rood op. Aan de hand van een stappenplan is beschreven hoe de analyse is uitgevoerd. 

 
Afbeelding 25: CIR-luchtfoto Velp 

 
Stap 1: Indelen deelgebieden 
De gehanteerde deelgebieden zijn volgens dezelfde werkwijze vastgesteld zoals beschreven in 
paragraaf 3.4.1. In afbeelding 26 zijn de deelgebieden nogmaals weergegeven. 

 
Afbeelding 26: Deelgebieden Velp 
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Stap 2: Filteren van de kavels 
Voor de bepaling van de verharding in tuinen zijn er onderdelen uitgefilterd zoals al eerder 
beschreven in paragraaf 3.4.1, stap 3. De werkwijze die daar beschreven staat is ook de gehanteerde 
werkwijze voor deze methodiek. 
 
Stap 3: Het nemen van samples 
Om een image classification uit te voeren moet deze ‘getraind’ worden om kleuren te onderscheiden 
en deze in classes te plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van de sample manager tool binnen ArcGIS. 
De samples die genomen worden bepalen welke kleuren bij welke klasse horen. In dit geval zijn er 
twee classes aangegeven, verharding en groen. In totaal zijn er 144 samples genomen, 72 samples 
van verharding en 72 samples van groen elementen. De samples zijn samengevoegd tot één klasse, 
zodat hier een zo nauwkeurig mogelijke bepaling mee kan worden gedaan. Van de genomen 
samples is een signature file gemaakt zodat deze op verschillende gebieden toegepast kan worden 
en een uniforme analyse als resultaat weergeeft. In afbeelding 27 is weergegeven waar de samples 
zijn genomen. Van belang is dat bij het nemen van de samples nauwkeurig gewerkt wordt. Op het 
moment dat er verkeerde samples genomen zijn kunnen groenelementen als verharding 
geclassificeerd worden.  
 

 

Afbeelding 27: Samples Velp 
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Stap 4: Uitvoeren interactive supervised classification 
Aan de hand van de genomen samples kan nu met de interactive supervised classification een 
verdeling gemaakt worden tussen groen en verharding. Deze functie doet dit geheel automatisch, 
des te groter het gebied des te langer dat deze classificatie duurt. Op afbeelding 28 is het resultaat 
van de classificatie weergegeven, in bijlage 5 is de volledige kaart weergegeven. 
 

 
Afbeelding 28: Classificatie CIR-luchtfoto Velp 

 
Stap 5: het omzetten van het raster naar een shapefile en het linken met de deelgebieden 
De tool voor het classificeren heeft een raster als resultaat. Omdat een raster moeilijk te bewerken 
en te combineren is, is deze omgezet naar een shapefile. Vervolgens is er een link gelegd tussen de 
shapefile met de classificatie en de deelgebieden zodat er per deelgebied een goed overzicht is van 
wat verharding of groen is. 
 
Stap 6: Berekenen verharding per deelgebied 
Door de link tussen de deelgebieden en de classificatie kan er aan de hand van het 
coördinatensysteem bepaald worden hoeveel vierkante meter verharding er binnen de verschillende 
deelgebieden aanwezig is.    
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 Vergelijking gehanteerde methodieken en resultaten 
De hiervoor genoemde methodieken zijn allebei hanteerbaar en geven concrete resultaten. Beide 

hebben echter wel onzekerheden. 

De ratiobepaling heeft als grootste onzekerheid dat deze gebaseerd is op steekproeven. Door een 

bepaling van de verharding op basis van steekproeven te doen kan een gebied in de werkelijkheid 

minder of juist meer versteend zijn. De steekproeven zijn naar eigen inzicht ingetekend, hierdoor is 

de ratiobepaling moeilijk te gebruiken in de toekomst (monitoring). De bepaling gaat uit van een 

aantal ingetekende tuinen die representatief zijn voor het hele deelgebied. Veranderingen binnen 

dit gebied kunnen moeilijker geconstateerd worden, omdat maar een gedeelte geïnventariseerd is. 

De ratiobepaling is op een nauwkeurigere verrastering uitgevoerd als de CIR-analyse. Dit zorgt 

ervoor dat relatief kleine tuinen nauwkeuriger geïnventariseerd kunnen worden en dus ook kleine 

veranderdingen gedetecteerd kunnen worden, mits deze in de geïnventariseerde tuinen voorkomen. 

De controle bij de ratiobepaling is vele mate groter als de CIR-methode, alles is handmatig 

ingevoerd. Doordat alles handmatig ingetekend is, zijn fouten relatief makkelijk op te sporen en te 

verhelpen.  

De analyse met behulp van CIR-luchtfoto is gebiedsdekkend. Het hele (deel)gebied wordt 

geïnventariseerd waardoor veranderdingen makkelijker kunnen worden opgespoord. De 

verrastering van de CIR-luchtfoto is op sommige plekken te grof om een nauwkeurige analyse uit te 

voeren. Sommige verhardingen worden aangekaart als groen zijnde omdat deze omringd zijn door 

groenelementen. Verder is de overlapping van bomen een oorzaak van onnauwkeurigheid. Omdat 

bomen veelal over verhardingen vallen, worden deze stukken als groen geclassificeerd.  

Vergelijking resultaten 
In onderstaande tabellen zijn de hoeveelheden en het percentage verharding van de particuliere 
terreinen per deelgebied weergegeven. 

Deelgebied Verharding in m² CIR Verharding in m² ratio Verschil 

Deelgebied 1 19100,87 25511,3 -6410,4 

Deelgebied 2 11450,95 20588,4 -9137,5 

Deelgebied 3 24488,98 20349,9 4139,1 

Deelgebied 4 49628,85 55543,8 -5915,0 

Deelgebied 5 38193,84 47526,8 -9332,9 

Deelgebied 6 41978,3 49630,6 -7652,3 

Deelgebied 7 10745,56 13106,0 -2360,5 

Deelgebied 8 75419,75 84657,9 -9238,1 

Deelgebied 9 34659,49 38918,4 -4258,9 

Deelgebied 10 32079,54 43227,3 -11147,7 

Deelgebied 11 92437,65 97176,5 -4738,9 

Deelgebied 12 54629,87 75932,8 -21302,9 

Deelgebied 13 28077,12 43232,2 -15155,0 

Deelgebied 14 30319,02 44708,5 -14389,5 

Deelgebied 15 41656,41 73855,1 -32198,7 

Deelgebied 16 37441,07 39672,1 -2231,0 

Deelgebied 17 78230,93 116667,6 -38436,7 

Deelgebied 18 4298,13 5222,8 -924,7 

Totaal 704836,33 895527,91 -190691,6 
Tabel 1: Overzicht verharding methodieken 
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Deelgebied Percentage Verharding CIR Percentage verharding ratio Verschil 

Deelgebied 1 25 33 -8 

Deelgebied 2 14 26 -12 

Deelgebied 3 38 32 6 

Deelgebied 4 24 27 -3 

Deelgebied 5 29 37 -8 

Deelgebied 6 39 46 -7 

Deelgebied 7 22 27 -5 

Deelgebied 8 48 54 -6 

Deelgebied 9 30 33 -3 

Deelgebied 10 31 42 -11 

Deelgebied 11 48 50 -2 

Deelgebied 12 43 60 -17 

Deelgebied 13 26 34 -8 

Deelgebied 14 35 51 -16 

Deelgebied 15 23 41 -18 

Deelgebied 16 39 41 -2 

Deelgebied 17 55 83 -28 

Deelgebied 18 43 52 -9 
Tabel 2: Overzicht percentage verharding methodieken 

Zoals in de tabellen te zien is zitten er een aantal grote verschillen in de resultaten, gebieden met 

een verschil groter dan 10.000 m² of 10% zijn aangemerkt als opvallende gebieden. De verschillen 

zitten in de deelgebieden 2, 10, 12, 13, 14, 15 en 17. Het verschil in deze gebieden komt doordat de 

CIR-luchtfoto een verrastering van 25 bij 25 centimeter heeft en de Luchtfoto van de steekproef een 

verrastering van 5 bij 5 centimeter heeft. Door de kleinschaligheid van de tuinen in de deelgebieden 

is de bepaling met de CIR-luchtfoto minder nauwkeurig. Afgezien van het verschil in verastering is 

het mogelijk dat de steekproef niet representatief is geweest voor de deelgebieden en dat er te veel 

verharding is geselecteerd in vergelijking met de werkelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 29: Deelgebieden Velp 
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 Conclusie te gebruiken methodiek 
Voor het bepalen van de verharding op particuliere terreinen binnen Velp is de 
inventarisatiemethode met behulp van image classification van de CIR-luchtfoto, na verder 
onderzoek en uitbreiding van de samples, de meest geschikte manier. Dit omdat deze inventarisatie 
gebiedsdekkend is en hierdoor verandering geconstateerd kunnen worden. Verder is het een 
uniforme manier van inventariseren, de foutmarge blijft hetzelfde bij gebruik van een uniform 
sample file. Verder is de methode relatief eenvoudig en is deze uit te voeren in een korter 
tijdsbestek in vergelijking met de ratiobepaling. 
 

 

Afbeelding 30: Classificatie Velp 
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 Hoeveelheid verhard oppervlak op de particuliere terreinen in Velp 
In onderstaande tabel is de hoeveelheid verharding per deelgebied weergegeven. In de grafiek is de 

verhouding tussen het verhard oppervlak en het totale oppervlakte weergegeven. Dit is bepaald aan 

de hand van CIR-luchtfoto classification methode. In afbeelding 31 is de verdeling van de 

deelgebieden met de hoeveelheid verharding weergegeven. In bijlage 6 is de volledige kaart 

weergegeven. De totale verharding in Velp komt neer op 704.836,33 m² dit staat gelijk aan ongeveer 

141 voetbalvelden. 

 

 

 

Deelgebied Verharding in m² CIR Percentage Verharding CIR Totale m² deelgebied 

Deelgebied 1 19.100,87 25 77.589,41 

Deelgebied 2 11.450,95 14 80.450,55 

Deelgebied 3 24.488,98 38 64.283,63 

Deelgebied 4 49.628,85 24 208.753,17 

Deelgebied 5 38.193,84 29 129.637,73 

Deelgebied 6 41.978,30 39 108.999,91 

Deelgebied 7 10.745,56 22 48.444,65 

Deelgebied 8 75.419,75 48 156.045,02 

Deelgebied 9 34.659,49 30 116.670,45 

Deelgebied 10 32.079,54 31 103.219,39 

Deelgebied 11 92.437,65 48 192.701,24 

Deelgebied 12 54.629,87 43 126.139,69 

Deelgebied 13 28.077,12 26 107.369,7 

Deelgebied 14 30.319,02 35 87.079,73 

Deelgebied 15 41.656,41 23 179.603,73 

Deelgebied 16 37.441,07 39 96.071,33 

Deelgebied 17 78.230,93 55 141.240,38 

Deelgebied 18 4.298,13 43 10.111,62 

Totaal 704.836,33 35 2.034.411,33 
Tabel 3: Overzicht verharding Velp 

Afbeelding 31: Percentage Verharding Velp 



Onderzoeksrapport  
 

 

 34 

 

 Aanbevelingen 
Voor het verbeteren van de behaalde resultaten en het verkleinen van de foutmarge van de CIR-

luchtfoto classification is het aan te bevelen dat er meer samples over een groter gebied genomen 

worden. Verder is het belangrijk om de verdeling van de classes uit te breiden. Dit is voor de 

uitgevoerde bepaling binnen dit onderzoek niet gedaan, zo moeten objecten zoals: 

 Waterlichamen 

 Halfverhardingen 

 Kunstgras 

 Enzovoort 

nog geïdentificeerd en geclassificeerd worden. Door dit te doen ontstaat er een uniforme 
inventarisatie en een compleet sample file die gebruikt kan worden voor de inventarisatie van 
andere gebieden.  
 
Naast het opstellen van een compleet sample file is het noodzakelijk dat er rekening wordt 
gehouden met de overhang van bomen bij verharde oppervlakten. Het opstellen van een foutmarge 
is hier de beste optie. Er moet, bij de berekening van de hoeveelheid verhard oppervlak, rekening 
worden gehouden met een bepaalde onnauwkeurigheid. 
 
Deze voorzetting van het onderzoek en verbetering van de gehanteerde methodiek kan als 
onderzoek voor studenten dienen. Dit is een efficiënte en kostenbesparende manier om een goede 
inventarisatiemethode te verkrijgen. 
 

  

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

Verharding Velp

Verharding_in_m²_CIR Totale_m²_deelgebied

Grafiek 1: Verharding Velp 
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 Monitoring 
Voor de monitoring van de hoeveelheid verharding binnen een gebied kan, nadat de 
inventarisatiemethode met behulp van de CIR-luchtfoto volledig is gemaakt, een monitoringsplan 
worden opgesteld waarin periodiek wordt vastgesteld of er veranderingen zijn opgetreden binnen 
een gebied en of deze verandering van positieve of negatieve aard zijn. Hierdoor kunnen bepaalde 
ondernomen acties gemeten worden en welke impact deze hebben gehad. 
 

 Story maps  
Voor beide gebruikte methodieken zijn story maps gemaakt zodat de resultaten online bekeken 
kunnen worden met een muisklik. De story maps zijn van algemene aard en geven interactief weer 
wat er is gebeurd en welke resultaten behaald zijn. De links naar de story maps zijn: 
 

 Ratiobepaling: http://arcg.is/bvnWb 

 CIR image classification: http://arcg.is/1WKuTC  

http://hsvhl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2081c80421744d9fb4d79a76cada6c92&folderid=08d4bea3224c44a7b2e70785e9298886
http://hsvhl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2081c80421744d9fb4d79a76cada6c92&folderid=08d4bea3224c44a7b2e70785e9298886
http://hsvhl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d4bd42f02c3f49d5ab24a7a490b410e2&edit
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5 Referentieonderzoek 
Voor het inventariseren van verschillende vormen van bewustwording en activering van de 

bewoners van de gemeente hebben er een aantal interviews met verschillende gemeenten 

plaatsgevonden over het toepassen van Operatie Steenbreek. Op Rotterdam na, zijn de 

geïnterviewde gemeenten allen op de Veluwe gelegen en vergelijkbaar met de gemeente Rheden. 

Dit maakt het geschikte referentiegemeenten. Uit deze gesprekken is gekomen wat de knelpunten 

zijn geweest binnen de verschillende gemeenten en welke acties aansloegen. In dit hoofdstuk zijn de 

uitkomsten van de gesprekken per gemeente uitgewerkt. De volledige interviews zijn weergegeven 

in bijlage 7. 

 Gemeente Rotterdam 
Op 9 april 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden met Dhr. Tim is werkzaam voor Rotterdam 

center for Resilient Delta Cities. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven, 

kennisinstellingen en de gemeente Rotterdam.  

Uit het gesprek kwamen een aantal interessante voorbeelden naar voren van 

samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Rotterdam en inwoners. Voorbeelden van mislukte 

projecten en van projecten die juist slaagden. Hierna wordt beschreven wat redenen waren tot 

slagen of mislukken van dit soort participatieve initiatieven. 

Door Tim werd onder andere aangegeven dat het handig kan zijn om inwoners met dezelfde 

kenmerken te clusteren tot doelgroepen. Daarbij is het echter belangrijk om niet gelijk te denken: 

persoon x hoort bij doelgroep y dus zal hij er zo over denken, dit hoeft niet per se waar te zijn. 

Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste taal met betrokkenen spreekt. Niet iedere inwoners weet 

wat termen als t=100 bui, infiltratiecapaciteit of overstromingsrisico 1:200.000 betekenen. 

Infographics, veel beeldmateriaal en korte filmpjes helpen bij communicatie. Evenals simpele en 

duidelijke taal spreken. 

Uit anekdotes kwam naar voren dat de kans van slagen toe neemt wanneer de spelregels van 

tevoren helder zijn. Als je als gemeente iets wilt moet je duidelijk communiceren wat je wilt en 

waarom. Er moeten geen verborgen motivatieredenen zijn: open kaart spelen. Daarnaast moeten 

gedane beloftes altijd nagekomen worden, anders verlies je draagkracht. Het is daarom verstandiger 

duidelijke kaders te stellen waarbij de inwoners minder invloed heeft, dan onduidelijke kaders 

waarbij verwachtingen niet nagekomen worden. Het inkaderen kan als volgt gebeuren: niet van de 

inwoners vragen Hoe moet ontwerp x eruit komen te zien? maar Het ontwerp is zo goed als 

vastgesteld, welke boomsoorten zouden jullie willen zien? Je kunt daarbij een keuzemenu maken 

van bijvoorbeeld 3 boomsoorten. Dit noemt Tim inspraak met kaders en opties.  

Deze duidelijke kaders tellen ook voor te nemen stappen. Vertel de inwoners welk fases er zijn. En 

wanneer iets nog aangepast kan worden en wanneer niet meer. 

Ook binnen de gemeente zelf moet de communicatie goed geregeld zijn. Duidelijk moet zijn wie 

waar verantwoordelijk voor is. 

Tim geeft aan dat sleutelfiguren een belangrijke rol kunnen spelen bij participatieprojecten. Dit 

zijn vaak inwoners met een grote sociale rol, zoals een caféhouder. Door vanaf moment één het 

proces met hun te doorlopen, creëer je meer draagkracht. Dit kan de gemeente doen door 1 á 2 

inspiratiesessies te houden met deze sleutelfiguren. 
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Ook is het belangrijk te onderzoeken wat wel en niet werkt voor bepaalde doelgroepen. 

Een tip die Tim meegeeft is het project als pilot op te zetten. Zo kun je net wat meer doen en 

maken. Ook de samenwerking met studenten vindt Tim slim: zo kun je net wat meer doen. 

Operatie Steenbreek koppelen aan bestaande projecten, zoals herstructureringen, is verstandig 

volgens hem. 

 Gemeente Apeldoorn 
De gemeente Apeldoorn is één van de 60 gemeentes die aangesloten is bij Operatie 

Steenbreek. Dhr. Patrick trekt Operatie Steenbreek binnen deze gemeente. 

Patrick geeft aan na de fase Communicatie de gemeente nu in de fase Focus zit. Hij geeft aan dat 

wanneer je de hele stad wil bereiken, je uiteindelijk niemand bereikt. Tijdens de fase Communicatie 

lag de nadruk vooral op het verhaal vertellen, Steenbreek promoten en inzetten om bewustwording 

onder de inwoners bij te brengen. Nu focust de gemeente zich onder andere op 

basisschoolkinderen. Er wordt daar een educatie lespakket flora gegeven. Anderzijds focussen ze 

zich op de binnenstad van Apeldoorn: een erg versteende plek. Samen met ondernemers wordt 

gezocht naar oplossingen voor het versteningsprobleem, waaronder geveltuinen. De gemeente 

heeft zelf extra geïnvesteerd in bomen (in bunkers) om de hittestress te verminderen op een plein 

in de binnenstad. 

Daarnaast probeert de gemeente Operatie Steenbreek te combineren met bestaande projecten. Op 

deze manier komt er meer budget beschikbaar. 

Uit ervaring zegt Patrick dat wanneer je een puincontainer (zonder controle) voor tegels 

beschikbaar stelt in een wijk, je alles in die container hebt liggen behalve stenen. 

Als communicatiemiddel maakt de gemeente Apeldoorn gebruik van facebook. Ook wordt middels 

een buurtraad gecommuniceerd naar inwoners. 

De gemeente heeft de samenwerking gevonden met de woningcorporatie die veel bezittingen heeft 

in de versteende gebieden van Apeldoorn. Samen hebben zij in deze wijk geschouwd. Niet alleen op 

het groene aspect maar ook waar de ‘gordijnen dicht zitten’: huishoudens waar sociale dingen 

spelen. 

De Corporatie heeft vervolgens voor een puincontainer gezorgd (met controle), waardoor tuinen 

opgeruimd konden worden en tegels verwijderd. De gemeente Apeldoorn heeft gezorgd voor 

tuinaarde en beplanting. Er vond tevens een officiële aftrap van Operatie Steenbreek plaats door de 

desbetreffende wethouder die symbolisch een stoeptegel met een hamer brak. Ook vond toen de 

aftrap plaats van de afkoppelingsubsidie door symbolisch een regenpijp door te zagen. 

De gemeente Apeldoorn doet ook aan beekherstelprojecten in de stad. Zo laat zij zien dat ze zelf 

ook actief bezig is met klimaat (beek dient ook als waterbuffer). Patrick geeft aan dat dit belangrijk 

is voor de communicatie.  

Patrick geeft tevens aan dat het werkt om inwoners (die goed bezig zijn) op een voetstuk te 

plaatsen. Hierdoor worden ze nog meer gemotiveerd. De nulmeting die is uitgevoerd voor Velp 

kan hier ook voor gebruikt worden: jullie zijn van bijvoorbeeld 40% verharding naar 35% 

verharding gegaan, goed bezig! 

Een andere actie die de gemeente heeft gedaan is het uitdelen van kaartjes met zaden van wilde 

flora uit de gemeente. Dit t.b.v. bewustwording.  
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Patrick noemt ook hoveniers als belangrijke doelgroep: zij kunnen in hun tuinadvies het groene 

aspect meenemen. Daarnaast is een belangrijke doelgroep de mensen die wel willen vergroenen, 

maar niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Ze denken bijvoorbeeld dat in de schaduw geen 

planten kunnen groeien, kinderen niet kunnen spelen op gras, dat onderhoud van een groene tuin 

veel werk is of dat ze niet meer in hun tuin kunnen zitten als die wordt vergroend. Voor deze groep 

inwoners is het geven van advies erg belangrijk. 

Een don’t is om als gemeente op de stoel van de hovenier te gaan zitten, door tuinontwerpen te 

leveren. Hier kun je wel studenten voor inschakelen. 

 Gemeente Nunspeet 
Zo’n anderhalf jaar geleden is in Elspeet (dorp in de gemeente Nunspeet) een grote hoeveelheid 

regen gevallen. Hierdoor ontstond veel wateroverlast. De gemeente heeft zich toen aangesloten bij 

Operatie Steenbreek, als één van de maatregelen. Dhr. Bennie trekt deze actie binnen de 

gemeente. 
Operatie Steenbreek is binnen de gemeente Nunspeet begonnen met een regenmarkt, geeft Bennie 

aan. Deze was bedoeld voor de scholen in de omgeving. Dit was een voorlichtingsdag over neerslag 

en hoe je daar mee om kunt gaan. Ondernemers promootten daar hun innovatieve producten, zoals 

een regenton in de vorm van een schutting. De ouders die hun kinderen vervolgens ophaalden, 

maakten zelf ook een ronde over de markt. Hierdoor werd gepoogd meer bewustwording te creëren 

betreft wateroverlast. 

Vlak daarna heeft de gemeente Nunspeet contact gelegd met een enthousiast hovenier uit het dorp. 

Hij is actief betrokken bij Operatie Steenbreek. Daarnaast is samenwerking met de stichting Groei en 

Bloei gezocht. Zij verzorgen de educatie op het gebied van natuur en milieu. Ook waterschap Vallei 

en Veluwe speelt een rol binnen Operatie Steenbreek in Elspeet. Zij dragen voornamelijk bij op het 

gebied van kennis.  

Als vervolgstap heeft de gemeente een afkoppelsubsidie in het leven geroepen. Inwoners krijgen vijf 

euro per ontkoppelde vierkante meter. Ook verharding in tuinen wordt daarbij meegenomen (niet 

voor het volledige bedrag).  

Een uitdaging waar de gemeente tegenaan liep, was dat de inwoners zeiden: ‘waarom zou ik m’n 

tuin vergroenen? Kijk eens naar de omgeving (Veluwe). Het is hier al heel groen.’  

Bennie vertelt dat de gemeente een actie heeft gehouden om de tuinen van inwoners te 

vergoenen. Het betrof een bak van 30 bij 90 cm (3 reguliere tuintegels) met een zak potgrond die 

inwoners gratis konden ophalen. Dit werd gecommuniceerd tijdens een vergadering van de 

dorpsvereniging, via de site van de gemeente en de huis-aan-huiskrant (deze wordt veel gelezen 

in het dorp). Uiteindelijk zijn er van de 50 beschikbare bakken 2 opgehaald.  

Later heeft de gemeente een zonnebloemwedstijd georganiseerd bij de scholen in Elspeet. De 

wedhouder heeft vervolgens prijzen uitgedeeld aan de hoogste zonnebloem. De kinderen werden 

erg enthousiast van de actie en wilden thuis ook zonnebloemen zaaien. De gemeente gaf toen aan 

dat voor de huishoudens zonder tuin er bakken met potgrond beschikbaar waren (van de vorige 

actie): binnen drie dagen waren alle 50 bakken weg. Bennie concludeert hieruit hoe belangrijk 

kinderen zijn bij Operatie Steenbreek. 

Een ander project wat de gemeente heeft opgezet is een gratis tuinontwerp voor nieuwe gebouwde 

huizen. De hovenier die al betrokken was bij Operatie Steenbreek werd door de gemeente 

beschikbaar gesteld om (groene) tuinontwerpen met beplantingplannen te maken. De nieuw 

opgeleverde huizen kregen elk een folder in de brievenbus met de actie. Deze werd niet openbaar 
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gepubliceerd, omdat het alleen de nieuwe huizen betrof. Uiteindelijk hebben 8 van de 50 

huishoudens dit aanbod geaccepteerd. 

De gemeente heeft tijdens wegwerkzaamheden in Elspeet gelijk een grote infiltratiebuis aangelegd 

om huizen te kunnen afkoppelen. Zelfs de uitleggers werden al tot de tuinen aangelegd. Inwoners 

konden vrijblijvend (en gratis) hun woning afkoppelen. Dit werd op een enkeling na door de hele 

straat gedaan. Middels de huis-aan-huiskrant werden mensen op de hoogte gesteld. Bennie merkt 

op dat wanneer je even niet adverteert, de aanvraag gelijk afneemt: je moet de boodschap dus 

blijven herhalen. 

Samen met het waterschap is een bak gemaakt van een kleinschalige wijk (met blokken huisjes). Met 

een gieter kunnen kinderen er een bui mee nadoen en zien hoe hoog het water komt. Vervolgens 

worden sponzen (als groen) op daken en in tuinen gelegd. Wanneer er weer een gieter water 

overheen gedaan wordt, valt te zien dat het water minder hoog komt. Dit maakt de kinderen (en 

ouders) meer bewust van de essentie van groen.  

De gemeente probeert zelf ook het goede voorbeeld te geven door de voorgevels van het 

gemeentehuis groen te maken. Het plan om van plantsoenen voorbeeldtuinen te maken strandde al 

snel, omdat dit te veel onderhoud zou kosten. Wel benadrukt Bennie hoe belangrijk het is als 

gemeente om zelf het goede voorbeeld te geven. Ook benadrukt hij dat het effectief is om bij de 

scholen te beginnen. 

Ten slotte geeft Bennie een voorbeeld uit Eindhoven, waar de woningcorporatie bij een 

nieuwe huurders van hun huizen, de tuinen gelijk groen aanlegt. Deze groene tuinen zijn vrij 

simpel van opbouw en onderhoudsvriendelijk.  

 Gemeente Ede 
Ten slotte is een interview afgelegd met Mevr. Eveline is werkzaam voor de gemeente Ede als 

trekker van Operatie Steenbreek. Daarnaast is zij landelijk consulent van Operatie Steenbreek. 

De gemeente Ede is Operatie Steenbreek gestart met een startbijeenkomst. Hier vormde al snel een 

enthousiaste groep mensen de kerngroep voor Operatie Steenbreek binnen de gemeente Ede. In 

deze kerngroep zit een kweker bij een tuincentrum, mensen van de stichting Groei en Bloei en 

iemand van het Waterschap. Eveline begeleid deze groep en stemt de ideeën af met de gemeente. 

De kerngroep heeft vervolgens een waterhuis gemaakt, waarbij te zien valt wat je kunt doen om 

water op te vangen (zoals een semi-dak, wadi of regenton). Die bak is vervolgens rondgegaan bij 

verschillende tuincentra om mensen bewust te maken van de essentie van groen. Ook werd een 

praktische hand-out uitgedeeld over hoe je je tuin groener kunt maken. 

Verder geeft Eveline aan dat ze nu een actie hebben lopen die Versteende tuin gezocht heet. Na 

vergroening van zo’n tuin komt er een bord in de tuin te staan met: gerealiseerd in het kader van 

Operatie Steenbreek. De mensen die hieraan mee willen werken krijgen een tuinontwerp, 

beplantingplan en een vergoeding voor een deel van de aanlegkosten.  

Een andere actie is dat de gemeente tegels gaat inzamelen op een markt. Steeds zoekt de gemeente 

plekken waar veel mensen komen, om hun verhaal beter te kunnen verspreiden.  

Daarnaast is er een plan om mensen een workshop te geven over hoe ze een levende en groene tuin 

kunnen maken. Ook is de kerngroep bezig boomspiegels te planten op gemeentegrond. Dit is niet 

perse Steenbreek, maar maakt mensen wel bewust van vergroening.  
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Intern ligt voor Eveline de uitdaging om Operatie Steenbreek binnen de gemeente bekend te 

maken. Dit met als doel dat wanneer er een project wordt uitgevoerd er gelijk gedacht wordt: 

hoe kan Operatie Steenbreek hierin meegenomen worden? 

Ook in de gemeente Ede wordt (verticaal) afgekoppeld. Dit wordt aangeboden aan de inwoners. 

Daar wordt ook de combinatie met Operatie Steenbreek gezocht. 

Eveline zegt tevens: ‘het is lastig om mensen te bereiken die niks met groen hebben of die daar 

geen financiële middelen voor hebben. De mensen die je echt wil bereiken zijn de mensen die 

wel willen, maar niet goed weten hoe. Deze groep bereik je ook makkelijker.’ 

Ook voor bedrijven ligt er een kans m.b.t. Operatie Steenbreek. Zij kunnen hierdoor namelijk 

naamsbekendheid krijgen. 

Eveline geeft aan dat het belangrijk is dat met Operatie Steenbreek de combinatie met bestaande 

projecten gezocht wordt. 

Als laatste actie geeft Eveline aan dat het IVN (een groene organisatie) vlinderstruiken aanbiedt 

aan scholen. 

 Bevindingen 
Uit het referentieonderzoek is veel informatie naar voren gekomen die verder uitgewerkt zal worden 

in de implementatiestrategie. Deze strategie zal opgebouwd worden uit drie onderdelen: een 

fundering, bouwstenen en de strategieën per versteende wijk. Uit dit referentieonderzoek zijn de 

eerste twee onderdelen van de strategie onderzocht. De daadwerkelijke strategie zal naar eigen 

invulling worden opgesteld. 

 Fundering 
De fundering voor de strategie zal bestaan uit vier onderdelen. Het betreffen interne voorbereiding, 

samenwerken, combinatie andere projecten en steenbreek bekend maken. 

De interne voorbereiding is een belangrijk segment voor de gemeente Rheden om Operatie 

Steenbreek tot een succes te maken. Uit het referentieonderzoek kwamen voorbeelden naar voren 

van participatieprojecten die strandden omdat intern niet iedereen op te hoogte was. Een goede 

interne voorbereiding, waarbij duidelijk is wat de rol van de gemeente is, wat de kaders zijn en wie 

waar verantwoordelijk voor is, voorkomt het doodbloeden van initiatieven. 

Samenwerken is essentieel voor de gemeente. Operatie Steenbreek betreft de particuliere 

terreinen. Toch is het van belang dat de gemeente ook haar steentje bijdraagt. Dit kan zij doen door 

zelf het goede voorbeeld te geven (zelf vergroenen) en door groene burgerinitiatieven te helpen. Dit 

kan bijvoorbeeld door deze initiatieven te faciliteren in planten en puincontainer. In het projectplan 

van de gemeente kom dit al naar voren.  

Tevens moet de combinatie gezocht worden met andere projecten. Dit advies kwam uit meerdere 

projecten naar voren. Door steenbreek te koppelen aan andere projecten komt meer budget vrij. 

Hierdoor is meer mogelijk. Daarnaast zal de efficiëntie worden vergroot wanneer projecten 

gecombineerd kunnen worden. 

Als laatste onderdeel van de fundering wordt geadviseerd om Operatie Steenbreek bekend te 

maken. Door herhaaldelijk steenbreek te promoten wordt voorkomen dat de aandacht van dit 

onderwerp verzwakt. Dit kan de gemeente op meerdere manieren doen: door bijvoorbeeld een 

facebookpagina aan te maken (en deze ook veel te gebruiken) of door te flyeren.  
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 Bouwstenen 
Naast de fundering kwamen een negental bouwstenen naar voren uit het referentieonderzoek. Het 

betreffen onderdelen die samen een strategie kunnen vormen. 

Basisschoolkinderen 

Basisschoolkinderen vormen een van de belangrijkste bouwstenen. Zij zijn via de scholen goed te 

bereiken en educatie heeft op hun groot effect. Er kwamen drie manieren naar voren uit het 

onderzoek om basisschoolkinderen in te zetten bij Operatie Steenbreek. Allereest is educatie in flora 

en fauna belangrijk. Dit kan door bijvoorbeeld wilde flora te zaaien. Ook een waterbak werd 

meerdere malen genoemd. Met deze bak kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken hoe groen 

bijdraagt aan de verminderding van wateroverlast. Als laatste werd een zonnebloemwedstrijd 

georganiseerd op de scholen, waarbij kinderen zelf ook zonnebloemen wilden zaaien. Op die manier 

verdwenen tegels. 

Geveltuinen 

Ook geveltuinen werden genoemd als oplossing voor plekken waar men niet beschikt over een tuin, 

of hun tuin uit praktische redenen niet kunnen vergroenen. Geveltuinen nemen weinig tot geen 

oppervlakte in beslag en dragen wel bij aan de effecten van groen. 

Groene ondernemers 

Groene ondernemers, zoals hoveniers en tuincentra, kunnen een belangrijk rol spelen binnen 

Operatie Steenbreek. Zij kunnen als adviseur inwoners helpen te vergroenen. Hoveniers kunnen 

tevens bijdragen door bij de aanleg van tuinen zoveel mogelijk rekening te houden met groen. 

Ambassadeurs 

Uit het referentieonderzoek kwam naar voren dat ambassadeurs essentieel zijn. Het zijn de 

enthousiaste buurtbewoners die andere bewoners mee kunnen krijgen in het vergroenen. De 

gemeente kan haar ambassadeurs helpen door bij een bepaalde hoeveelheid deelnemers, groene 

tuinen te faciliteren.  

Sleutelfiguren 

Andere belangrijke inwoners die een bouwsteen vormen zijn sleutelfiguren. Dit zijn inwoners van 

Velp met een groot sociaal bereik. Door samen met hun Operatie Steenbreek op te zetten, kunnen 

zij het draagvlak onder de inwoners vergroten. 

Woningcorporatie 

De woningcorporatie Viviare kan ook haar bijdrage leveren. In het referentieonderzoek kwam een 

voorbeeld naar voren van een woningcorporatie die voor het intreden van een nieuwe huurder de 

tuin van de desbetreffend woning vergroende. Op deze wijze kunnen op langere termijn veel tuinen 

vergroend worden. 

Tuinontwerpwedstrijd 

Een andere projectgroep binnen de major Duurzame Gebiedsontwikkeling voren een project uit 

betreffende een tuinontwerpwedstrijd. Deze wedstrijd wordt opgezet binnen de meest 

verwaarloosde tuinen van Velp. Eigenaren van deze tuinen ontwerpen met hulp van mbo-school 

Aeres een nieuwe tuin. Het mooiste ontwerp wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. De wedstrijd 

vormt ook een bouwsteen binnen Operatie Steenbreek. 
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Workshop 

De gemeente kan een workshop geven aan haar inwoners over een groene tuin. Inwoners die 

deelnemen krijgen educatie over het belang van een groene tuin en hoe ze een groene tuin kunnen 

aanleggen. Tevens kan de workshop dienen als inspiratie voor een groene tuin. 

Gratis tuinontwerp 

Als laatste bouwsteen kan de gemeente gratis tuinontwerpen verstrekken aan nieuw opgeleverde 

woningen. Op deze wijze worden geen tegels vervangen voor groen, maar wordt voorkomen dat er 

in eerste instantie de tuin volledig wordt betegeld. 
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6 Implementatiestrategie 
De vergaarde informatie uit voorgaand onderzoek is opgenomen in de implementatiestrategie. Deze 

strategie is het resultaat waar de hoofdvraag mee wordt beantwoord. Binnen de implementatie 

strategie zijn de kenmerken van Velp beschreven, doelgroepen geformuleerd, de resultaten van de 

nulmeting weergegeven, is er een basis voor het uitvoeren van Operatie Steenbreek beschreven, is 

het resultaat van het referentieonderzoek aan de hand van bouwstenen beschreven en is er een 

strategie opgesteld voor steenbreekwijken. 

De strategie is een apart document. In dit document worden de bovengenoemde aspecten 

uitgebreid beschreven en onderbouwd. De strategie verzorgt een goed geformuleerde 

beantwoording van de hoofdvraag: ‘Middels welke strategie kan Operatie Steenbreek het beste 

geïmplementeerd worden in Velp?’  

De implementatiestrategie is opgenomen in bijlage 8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 32: Schoolterrein tijdens hevige neerslag 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 CBS-kaarten 
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Bijlage 2 Deelgebieden Velp 
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Bijlage 3 Ingetekende verharding & grind 
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Bijlage 4 Ratiobepaling 
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Bijlage 5 Classificatie CIR-luchtfoto 
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Bijlage 6 Verharding CIR-classificatie 
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Bijlage 7 Interviews 

  



Interviewverslag Tim  
Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities  

9 april 2018 

Jonathan van Ekris, Roel Spanjers & Jens de Goede 

Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities is een publiek/privaat samenwerkingsverband tussen een 

aantal bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente Rotterdam. Ze werken samen om 

klimaatadaptatie en resilients verder te brengen. Zowel in Nederland maar met name in het 

buitenland. Om daar te kijken hoe Nederland zoveel mogelijk ik het buitenland samen optrekken. 

Om opdrachten op te halen. Vooral gericht op het Nederlands bedrijfsleven. 

Van de Staaij werkt hier als backoffice manager. Alles wat binnenkomt aan vragen probeert hij te 

regelen. Maar soms ook om partijen weer bij elkaar te brengen. Hij is er niet fulltime mee bezig. Het 

is af en toe een uurtje. Dat is meer als ze een evenement organiseren. Zoals twee jaar terug. Toen 

hebben ze een bijeenkomst gehad waarin zeven andere steden naar Rotterdam kwamen. Elke stad 

nam zijn case mee. ‘Ik ziet hiermee, hoe kunnen we dit oplossen?’ Het waren sessies van drie dagen. 

Daar zijn ze wel met participatie bezig, maar op een andere manier. De mensen die komen zijn of 

beslissers, of werken bij een gemeente zelf. Dat zijn specialisten. Die hebben al een motivatie en al 

een beweegreden om iets anders te gaan doen. Die willen eigenlijk al iets en weten dus ook dat er 

iets moet veranderen, vaak met burgers of mensen die ergens wonen.  

Tim denkt dat het nogal een uitdaging is om mensen mee te krijgen. We worden allen anders 

gemotiveerd en gedreven. De een gaat vanuit een heel andere beweging iets wel of niet doen. 

Bijvoorbeeld: ‘je zou mij een snoepje geven: ga ik doen. Geef ik jou een snoepje: ja ga ik niet 

doen, ik wil een koekje.’  

Tim denkt dat het goed is om verschillende doelgroepen te clusteren. Maar probeer daar niet te 

veel te denken van: ‘dit is bijvoorbeeld iemand van doelgroep x dus die reageert altijd op die 

manier.’ 

Tim heeft een voorbeeld gehad van op Zuid. Daar wilde men een waterplein aanleggen. De 

gemeente had bedacht: ‘Er zijn waterproblemen. We samen met waterschap aan een waterplein 

bouwen. We gaan de bewoners van daaromheen ook betrekken.’ Vanaf moment 1 ging het al 

helemaal fout. Uiteindelijk snapte niemand waarom het nou precies niet lukte. Want het was toch 

goed? Het plein zou mooier worden, de huizen zouden meer waard worden die eromheen stonden, 

het was veilig en kinderen konden er spelen. Tot vandaag zijn mensen nog steeds van: ‘Wat was nou 

eigenlijk precies de reden waarom iedereen er zo op tegen was?’ Volgens Tim zijn daar twee 

hoofdredenen voor:  

1: Mensen dachten dat kinderen konden verdrinken in dat plein. De gemeente en het waterschap 

zeiden dat dat niet kon omdat maar eens in de paar maanden maximaal 20 cm aan water zou staan. 

Maar die boodschap werd niet goed gecommuniceerd.  

2: Dat het plein net een jaar daarvoor al veranderd was. En dat vond iedereen prima, het was goed 

zo. Mensen konden er lekker zitten, hadden hun dingetjes en er was wat groen.  



Het wordt voor de gemeente waarschijnlijk heel moeilijk, want degenen die dit wel willen zijn al 

over. Die zitten al in dat nieuwe denken, in de verandering. En die gaan dan mee. Alleen de 

mensen die er nog niet in zitten nog niet. Daar moet je de juiste taal mee spreken. Tim ziet 

ingenieurs vanuit de waterachtergrond die veel in vaktermen spreken.  

Als je bijvoorbeeld zegt: Overstromingsrisico’s of veiligheidsnormen van een overstroming per 

20.000 jaar. Wat zegt dat nou? Probeer dat maar eens uit te leggen aan je buurvrouw. Het is zo hoog 

en zo veilig, dat het een keer per 20.000 jaar overstroomd. Dus het gebeurt eigenlijk niet. Maar die 

buurvrouw denkt: ‘Het gebeurt dus wel een keer.’ Die taal is niet universeel, die spreekt niet 

iedereen. Je beter infographic’s gebruiken. En gewoon in Nijntjetaal uitleggen en met veel plaatsjes.  

Burgerparticipatie is heel belangrijk in Rotterdam geeft Tim aan. Een voorbeeld is het 

Zomerhofkwartier. Dat is een gebied in Rotterdam met twee scholen, een kantoorcomplex en een 

kerk. Daaromheen zit een naoorlogse wijk. Die buurt kampt met waterproblemen en met bouwrot 

door schommelende grondwaterstanden. Er is daar veel verharding. Er was in deze wijk al een 

beweging waar mensen steeds meer zelf aan het veranderen en aanpassen waren. De buurt was een 

beetje gemixt: deels wel actief en deels niet. Mensen zetten bankjes voor hun huis op grond die niet 

van hun was. Daar kwam steeds meer bij, een bloemetje etc. Er waren veel parkeerplekken in die 

wijk waar nooit geparkeerd werd. Die mensen dachten: wat een onzin, we halen die parkeerplekken 

weg en we planten daar bloemen etc. Dat hebben ze gedaan zonder overleg met de gemeente. Die 

werden helemaal gek: het was niet volgens masterplan.  

Tegelijkertijd was er binnen de gemeente het programma duurzaam Rotterdam klimate proof. 

Daardoor zijn ze beter gaan nadenken over hoe ze dingen slimmer kunnen aanpakken. In de wijk 

betrof het mensen die al bezig waren met de transitie. Toen dacht de gemeente: dit is een kans, hier 

zit al energie. Waar we van bovenaf hebben geprobeerd (het waterplein) werkte het niet. Hier was 

het bottum up, daar kon het wel.  

Het heeft heel lang geduurd voordat mensen binnen de gemeente het ook omarmden. De enige 

reden waarom ze zeiden dat het niet kon was dat het niet in het masterplan stond. Tevens heeft 

Rotterdam een algemeen parkeerprobleem, maar daar stond nooit een auto geparkeerd. Een 

onterechte motivatie van het in stand houden volgens Tim. Later heeft de gemeente gezegd: 

‘Als het gebeurt gaan we het sturen.’  

Burgerparticipatie is niet alleen naar de burger toe. Het is ook echt naar de gemeente toe. 

Een ander cruciaal iets is het opstellen van spelregels. Van te voren moet de gemeente helder 

hebben WAT willen ze en WAAROM ze het willen. Er moet geen verborgen boodschap of motivatie 

achter zitten.  

De ruimte die gegevens wordt, moet ook daadwerkelijk gegeven worden. Als je zegt: je mag drie 

bomen neerzetten en mensen willen drie bomen neerzetten moet je niet zeggen: we hebben nu te 

weinig bomen, je mag er maar twee. Dan krijgt je weerstand. Je moet als gemeente je beloftes 

nakomen. 

Je kunt beter de kader/spelregels beperkt houden, dan dat je ze heel veel geeft en het niet waar 

maakt. 

Als een plein gaat veranderen. Moet je niet zeggen tegen inwoners: hoe moet het eruit komen te 

zien. Dan gaat iedereen wat vinden en ga je nooit concessies vinden. Je kunt beter zeggen: ‘Dit 

wordt het plein. We moeten nog tien bomen planten, wat voor bomen willen jullie? Uit deze drie 

kunnen jullie kiezen.’ Inspraak met opties/kaders. 



En het is belangrijk duidelijk te zijn: ‘Het kan heel goed worden dat het niet deze keuze wordt.’ 

De gemeente moet voor Operatie Steenbreek tijd en geduld nemen. Het is niet iets wat je binnen 

een jaar erdoorheen knalt. Het proces is op en nieuw, op en nieuw, op en nieuw. 

Daarnaast moet de gemeente duidelijk communiceren naar burger: dit zijn de stappen a.b.c.d. En 

ook: na stap b kunnen we ook niet meer terug, dan gaan ze het ook zo doen. 

Iedereen binnen de gemeente moet wel meegaan. Niet dat je met bewoners dat proces ingaat en 

dat uiteindelijk dan toch blijkt dat het niet kan omdat er een wethouder zit die dat dan niet wil. Dat 

kan wel, maar dan stopt het en krijg zo’n initiatief in die wijk nooit meer van de grond. Voor burgers 

is dat een bevestiging dat de gemeente altijd maar doet wat ze willen, loze beloftes. 

Er moet duidelijk binnen de gemeente communiceert worden: wie is waar verantwoordelijk voor. Als 

je dan onenigheid krijgt kun je terugvallen: in deze fase doet de gemeente alleen a. Niet dat 

bewoners verwachten dat ze ook nog c. of d. deden. 

Tim adviseert om een paar sleutelfiguren uit de gemeenschap pakken. Daar kun je een 

inspiratiesessie mee houden. Geen bureau of gemeente, maar sleutelfiguren. Vragen die je als 

gemeente daar kunt stellen zijn: ‘Hoe kunnen we dit aanpakken? Dit willen we doen, denk je dat 

het kans van slagen heeft?’ 

Sleutelfiguren zijn, als je bijvoorbeeld een café hebt waar veel inwoners komen, de kroegbaas. Die 

moet je in het allereerst begin meenemen in dat proces: samen het proces opzetten. Dan krijg je zelf 

mensen ook mee. En waar is het waterschap in dit verhaal? 

De bewoners van Zomerhofkwartier kwamen zelf in beweging. Van die energie is gebruik gemaakt. 

De gemeente heeft het waterschap erbij gehaald. Ook de scholen eromheen zijn erbij betrokken en 

de kerk. Die hebben zelf een altaartje op het plein staan waar ‘s zomers diensten gehouden kunnen 

worden. Het altaar is niet extreem met een kruis etc. Het plein is van iedereen.  

Uiteindelijk is het waterplein daar uitgekomen. De gemeentelijke rol was faciliterend. Zij hebben 

landschapsarchitecten (urbanisten) ingeschakeld om brainstormsessies te houden met bewoners. In 

dat proces is steeds meer een verdieping gemaakt. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. Het ging in 

fasen. Eerst met veel mensen: er was veel weerstand. Daarna werden inspraakavonden 

georganiseerd en werden de mensen weer positief. Je moet mensen steeds weer op dezelfde lijn 

krijgen. Je kunt beginnen met een inspiratiesessie: alles mag en kan, out of the box. ‘Maar houdt er 

rekening mee dat veel ervan niet werkelijkheid wordt.’  

Wat werkt het beste voor de desbetreffende doelgroepen? Misschien moet je juist geen 

inspiratiesessie doen. 

Kijk je alleen naar kinderen: veiligheid en duurzaamheid. Of ga je doelgroepen mixen. Of juist niet. 

Tim adviseert het project te labelen als pilot. Dan kun je net wat meer. En er ook van leren.  

Koppel Steenbreek ook aan dingen die al bezig zijn; herstructureren etc. 

Het mooist zijn pilots op meerdere locaties. Meerdere dorpen/steden en daar een paar straten uit 

kiezen. En dan vergelijken en er van leren.  

Een alternatief kan zijn: als een straat een prijs kan winnen voor de leukste/groenste straat. 



Tim adviseert om de tuinontwerpwedstrijd mee te nemen in de strategie. 

Een ander voorbeeld in Rotterdam was een straat met veel studenten die steeds inwoners lastig 

vielen. Er was veel verlies van energie en motivatie. Het is belangrijk om te weten wat er speelt.  

Spreek dezelfde taal met inwoners. Gebruik symbolen en tekeningen.  

‘Als het waterschap subsidie geeft als je stenen eruit haalt, dan haal ik gelijk m’n stenen eruit.’ 



Interviewverslag Patrick  
Gemeente Apeldoorn 

12-4-2018 

Jonathan van Ekris & Jens de Goede 

Waterschap Vallei en Veluwe doet ook mee met Operatie Steenbreek, maar heeft niet de intensieve 

samenwerking met Apeldoorn. Apeldoorn doet het voornamelijk zelf. 

De gemeente Apeldoorn is nu de focus aan het zoeken. ‘Als je de hele stad wil benaderen, benader 

je uiteindelijk niemand: we snappen het wel, maar doen er niks mee’. 

Apeldoorn heeft een facebookpagina Operatie Steenbreek gelanceerd. Deze is aardig succesvol. 

Apeldoorn heeft geen apart budget gekregen voor Operatie Steenbreek. Daarom wordt de 

combinatie gezocht met andere projecten/doelen. Als er echt wat ‘vergroend’ moet worden, 

gebeurt dat vaak via de wijkbeheerder.  

Het is niet de bedoeling, van Operatie Steenbreek, om iemand zijn tuin te sponsoren. Je kunt ze wel 

helpen en het ze makkelijk maken. Maar het initiatief moet uit de mensen zelf komen. Apeldoorn 

gaat niet drie straten aanwijzen waar grootschalige aanpak gaat plaatsvinden. 

Uit ervaring blijkt: zet je een puincontainer neer (voor stenen) dan heb je daar van alles inzitten 

behalve stenen. 

Daarnaast is Apeldoorn al een erg groene gemeente. En houdt iemand zijn tuin ook groen als hij 

Steenbreek ondergaat? Daarom was eerst de focus op communicatie: het verhaal vertellen. Dat is 

inmiddels geland in de stad. Het scheelt dat de gemeente voor groen in het algemeen veel geld 

beschikbaar maakt. Steenbreek kun je inzetten als middels om bewustwording bij te brengen van de 

noodzaak vergroening. Daarnaast loopt er een programma klimaatadaptatie. Hier wordt ook 

Steenbreek ingezet als middel. Hoe ga je Steenbreek in dat programma inbedden, dat het daar een 

poot krijgt? Dan krijgt het ook financiële middelen. Door communicatie is de beweging op gang 

gezet. En hoe ga je nu van communicatie naar actie? 

Apeldoorn wil Steenbreek vooral gebruiken als communicatie- en educatiemiddel. Tijdens de crisis is 

alle kleur en fleur weg bezuinigd. Nu is er weer ruimte en geld voor vrolijke groene initiatieven. 

De focus ligt nu op basisschoolkinderen: educatie lespakket flora. 

Anderzijds ligt de focus op gebieden, vooral op de binnenstad van Apeldoorn. Ondernemers van de 

binnenstad willen meewerken door bijvoorbeeld gevelgroen.  

Steenbreek dus vooral linken aan bestaande programma’s. Dan krijg je budget. 

Als je alleen maar zegt: het is belangrijk, dus inwoner kom maar met ideeën. Dan zegt de inwoner: 

klopt, het is belangrijk. En er gebeurt vervolgens niks. 

Bij de aftrap is de gemeente Apeldoorn aangehaakt bij de buurtraad. Die wilden met een 

‘groenweek’ aan de gang in Apeldoorn Zuid: een erg versteend gebied. Daar spelen ook wat sociale 

dingen. Die groenweek kwam als initiatief voort vanuit de buurt. Ze wilden meer groen in de wijk. Er 

is tijdens dit initiatief samengewerkt met een grote wooncorporatie. Die hebben een deel van 



communicatie op zich genomen. Ze zijn in gesprek gegaan met buurtbewoners. Zij kunnen dat ook 

makkelijker, want het is hun vastgoed. De woningcorporatie, de gemeente en de buurtraad hebben 

zelf twee dagen de buurt geschouwd. Daarbij werd gekeken wat er allemaal daadwerkelijk versteend 

is. De woningcorporatie kon daarnaast ook zien waar de gordijnen zich zaten: waar spelen sociale 

dingen? Kun je die mensen met groen bereiken? Dat heeft te maken met gezonde omgeving, daar 

kun je sociale cohesie mee opgang brengen. 

De corporatie heeft vervolgens gezorgd voor een puinbak. Zo konden ze samen gericht (met 

controle) tuinen opruimen. Mensen hielpen tuinen opruimen en inrichten. De gemeente Apeldoorn 

heeft gezorgd voor tuinaarde en beplanting (onduidelijk)? Wethouders waren ook uitgenodigd. De 

officiële aftrap van Steenbreek vond in die wijk plaats samen met de afkoppelingssubsidie. Zo’n 

subsidie werkt: mensen krijgen er iets voor. 

Voor de opening werd een officieel moment in de week gepland. De desbetreffende wethouder 

werd uitgenodigd. De opening was samen met de buurtraad, de woningcorporatie en 

buurtbewoners. Een stapel met stoeptegels werd symbolisch met een hamer kapot geslagen. 

Vervolgens is het huis van de secretaris van de buurtraad (uit die wijk) als eerste afgekoppeld. Dit 

door symbolisch haar regenpijp door te zagen. 

Daarnaast doet de gemeente veel met het project beken en sprengen. Dit is goed voor de 

communicatie: de gemeente laat zien wat ze zelf ook doen. Sowieso is de gemeente Apeldoorn erg 

actief op dat gebied. De bomen in stedelijk gebied staan in bunkers, zodat bomen er kunnen 

groeien. Zoals bijvoorbeeld aan de hoofdstraat van Apeldoorn. Daar had de ‘bomenman’ een paar 

duizend euro over. Die heeft dat geïnvesteerd in hoogwaardig kwalitatief groen. Door midden op het 

plein middels een krattenconstructie groen te realiseren. Op dat plein is daardoor veel extreme 

hittestress gereduceerd. Hierdoor genieten meer mensen van het plein. 

Apeldoorn ligt op de flank van de Veluwe. Hoger op de flank merk je droogtestress. Nu is de 

inrichting gericht op zo snel mogelijk afvoeren van water. Met het project sprengen en beken wordt 

meer buffering gecreëerd. Apeldoorn is van oorsprong een papierstad. Dus sprengen horen bij 

Apeldoorn. De sprengen zijn onder de grond gebracht, nu worden ze weer boven de grond gebracht. 

Klimaat wordt daar nu ook integraal in meegenomen. Woningen kunnen er op afgekoppeld worden. 

Apeldoorn heeft als sinds begin 2000 de ‘Groen mal’ (groen beleidsplan). Dat is de groene bijbel van 

de gemeente. Nu komt daar het groenplan bij, daar staan concrete doelen in. Voor bijvoorbeeld 

klimaat en gezondheid. 

In Ugchelen, een wijk van Apeldoorn, is een beekherstelproject van start gegaan: de Ugchelse beek. 

Daar werd ook Steenbreek op aangesloten. Zaadjes met wilde flora werden in kaartjes verspreid. 

Met Steenbreek wordt de combinatie gezocht met andere projecten, om het verhaal te vertellen.  

Op de facebookpagina van Steenbreek reageren mensen enthousiast als ze groen bezig zijn. Mensen 

die niet groen bezig zijn hoor je niet.. je moet laten zien wat goed gaat, mensen op de een voetstuk 

plaatsen. Dat zijn de beste ambassadeurs. Een lastige vraag is: hoe? Ook de monitoring is lastig. Wat 

blijft ook daadwerkelijk groen? In het rioleringsplan wordt afkoppeling wel bijgehouden 

(afgekoppeld oppervlakte). Het doel is daarbij elk jaar 6.000 m2 te ontkoppelen. Ook bijvoorbeeld 

parkeerplaats vervangen voor groen telt daar in mee. Monitoring voor vergroening van tuinen blijft 

nog lastig. 

In de ‘probleemgebieden’ met veel stenen werkt het niet als je als overheid zegt: je doet het niet 

goed. Dan zegt zo’n inwoner ook van: zoek het uit. Je moet ze op een slimme manier benaderen. In 



dat soort delen zit vaak een andere sociale laag. Die doen dat soort dingen vanuit een andere 

motivatie. Groen staat voor die mensen vaak op een laag pitje, omdat ze al veel andere dingen aan 

hun hoofd hebben. De gemeente heeft normaal gesproken met hun eigen openbare ruimte te 

maken, niet met tuinen van inwoners. De insteek moet zijn: we moeten het samen doen, hoe 

kunnen we je helpen? De nulmeting kun je ook als compliment gebruiken: ‘moet je kijken wat voor 

goede stappen jullie al ondernomen hebben.’  

De gemeente is in de stad bezig met het revitaliseren van stadsdelen. Daar is voor Steenbreek ook 

aansluiten bij. Oude gebouwen uit jaren ’50, ’60 en ’70 worden daarbij met de buurt samen 

aangepakt. Dit gebeurt vóór dat het te laat is. Dus preventief aanpakken, zodat sloop later niet 

hoeft. Integrale aanpak voor inrichting ervan. Het aan de slag gaan in zulke buurten wordt een 

sociaal proces. Ambities van gemeente als duurzaamheid en klimaat worden daarbij meegenomen. 

In de binnenstad zijn ondernemers enthousiast en willen ook een mooi aanzien van hun panden. 

‘De stempel Steenbreek op gemeentelijke projecten drukken’. 

Basisschool kinderen blijven de belangrijke doelgroep. Wanneer wilde bloemen in bermen worden 

gezaaid denken veel: wat moet al dat onkruid daar. Kinderen zaaien zelf de bloeien en zien het 

groeien. Hierdoor zien ouders dat automatisch niet meer als onkruid. 

In de eigen tuin hebben die kinderen minderen invloed. Ouders gaan niet gelijk de tegels uit hun 

tuin halen voor de kinderen. Sowieso denkt Patrick dat mensen dat niet zomaar gaan doen. 

Steenbreek gaat vooral over het verhaal brengen.  

Hoveniers zijn daar belangrijk bij. Die kunnen klanten vragen waarom ze die stenen tuin hebben. Dat 

is een professional met verstand van tuinen. Die kan beter adviseren. Voor ondernemers is dus zeker 

een rol weggelegd. 

Het vinden van ambassadeurs voor Operatie Steenbreek was heel lastig. De enthousiaste mensen 

zijn als bezig middels bijvoorbeeld Groei en Bloei. Apeldoorn is al groen en er gebeurt al zo veel. 

Er is onlangs een onderzoek gepubliceerd van een afstudeerder over waarom mensen niet 

vergroenen. Daaruit bleek dat sommigen wel willen, maar bijvoorbeeld niet weten dat er ook 

planten in de schaduw kunnen groeien. Of dat kinderen niet kunnen spelen op het gras. Of denken 

dat het veel werk is. Of dat ze anders niet meer in hun tuin kunnen zitten. Die moeten daar in 

geadviseerd worden. 

Als je als gemeente zelf de tuinen gaat ontwerpen, maak je de ondernemers boos. Want dan ga je 

als gemeente op de stoel van een ondernemer zitten. Als studenten kun je dat wel doen. 

Sowieso wordt tot mei 2019 Operatie Steenbreek nog door de gemeente gedaan. Je sluit je ook aan 

voor minimaal 2 jaar. Daarna komt een grootschalige evaluatie: wat hebben we nu bereikt? De focus 

ligt nu op inbedden in bestaande projecten en programma’s en daar doelen aan te stellen. 



Interviewverslag Bennie  
Gemeente Nunspeet 

24 april 2018 

Jonathan van Ekris, Roel Spanjers & Jens de Goede 

Anderhalf jaar geleden is de gemeente Nunspeet aangesloten bij Operatie Steenbreek. De gemeente 

heeft destijds een regenmarkt georganiseerd. In Elspeet is namelijk erg zware wateroverlast geweest. 

Hierdoor was veel overlast en schade. Met het oog daarop probeert de gemeente de overlast in de 

toekomst zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Operatie Steenbreek is toen op de 

regenmarkt gestart als een van de hulpmiddelen om dat te bereiken. Daarnaast lopen er een aantal 

grootschalige projecten, zoals afkoppeling op riolering en wadi’s aanleggen. Operatie Steenbreek 

speelt daarbij op particulier terrein. 

Operatie Steenbreek is opgestart met in het achterhoofd: dan hoeft de gemeente niet alles zelf te 

doen. Dan ligt het meer bij de enthousiaste mensen uit het dorp: bedrijven en bewoners. 

De eerste stap was: op de regenmarkt scholen erbij halen. Met een kleurwedstrijd werd de 

waterkringloop uitgelegd. Daarbij kon elke school wat winnen. Daarna is de gemeente gaan kijken: 

wat voor projecten kunnen we hier doen? Zoals de standaard: tegel eruit, plant erin. Vraag of dat in 

Elspeet gaat aanslaan weten ze niet. Wel is gelijk al contact gelegd met een enthousiaste hovenier, 

de trekker van het project. Ook de dorpsvereniging neemt actief deel. Verder zijn er nog geen andere 

bedrijven die zich hebben aangesloten. Stichting Groei en Bloei heeft recent gemeente benaderd 

voor aansluiting. Zij doen aan educatie op gebied van natuur en milieu.  

Een andere belangrijke partner is het waterschap Vallei en Veluwe. De bijdrage van hun is 

voornamelijk kennis, maar ook financieringsmogelijkheden met subsidies en een beetje netwerk. Bij 

de gemeente is namelijk niet echt kennis over voorlichting. Bij het waterschap is daar een aparte 

afdeling voor. Dat maakt het makkelijker om een gastles te organiseren op een school. 

Vervolgstap (na communicatie) is het ontzorgen. Zo is er bijvoorbeeld een afkoppelsubsidie. Daarbij 

krijgen mensen 5 euro per afgekoppelde m2. Dakoppervlak is daarbij de standaard. De gemeente 

Nunspeet neemt daarbij als een van de enige ook verhard tuinoppervlak mee. Men krijgt daar niet de 

volle vergoeding voor, omdat een deel afstroomt etc.  

Duurzaamheidaspecten zijn hier in de gemeente erg belangrijk. 

Voor Steenbreek richt de gemeente zich nog enkel op Elspeet. Dit vanwege de tijd die de gemeente 

beschikbaar heeft. De uitdaging daarbij is dat de omgeving al erg groen is. Als mensen van groen 

willen genieten lopen ze een stukje, zelf is het makkelijk hun eigen tuin te bestraten.  

De regenmarkt was goed bezocht door de scholen die meededen. Later kwamen ook ouders 

deelnemen die hun kinderen ophaalden. Daar werd ook uitleg gegeven over het afkoppelen. 

Als variant op het ‘tegel eruit plant erin’ heeft de gemeente bakken aangeboden van 30 bij 90 cm 

(drie tegels). Die konden ze gratis ophalen met zaden en potgrond. Drie tegels uit de tuin, bak erin. 

Uiteindelijk zijn maar 2 bakken opgehaald van de 50. 



Tijdens de vergadering van de dorpsvereniging heeft de gemeente voorlichting gegeven over 

Steenbreek en afkoppelen. Toen werden ook die bakken aangekondigd. Verder ook de site van de 

gemeente en de huis aan huis krant geadverteerd met die bakken.  

De regenmarkt was een voorlichtingsdag. Een aantal bedrijven waren gevraagd om langs te komen. 

Zij lieten het een en ander aan producten zien. Zo was er bijvoorbeeld een kunstgrasproducent. 

Bennie noemt dit niet de ideale oplossing, maar wel beter dan tegels. Een ander iemand had 

regentonnen in de vorm van een schutting ontworpen, waarbij de schutting fungeert als regenton. 

Ook hoveniers waren aanwezig. 

Er zijn nog geen initiatieven van inwoners van Elspeet m.b.t. Steenbreek. Alleen de hovenier (trekker 

van Steenbreek) is erg enthousiast bezig. Hij probeert de aanleg van tuinen al zo groen mogelijk te 

maken. Hij is ook aangesloten bij landelijke hoveniers organisatie: NL Greenlabel. Inmiddels doet hij 

groene tuinontwerpen maken in opdracht van de gemeente. 

In totaal bestaat de groep ‘Steenbreekmensen’ uit: de hovenier, twee leden van de dorpsvereniging, 

iemand van het waterschap en twee van de gemeente Nunspeet. 

Steenbreek is in Elspeet voornamelijk aan water gekoppeld. Dit omdat de wateroverlast reden was 

tot deelname aan Operatie Steenbreek. 

De hoofdstraat van Elspeet ging vorig jaar helemaal eruit. Daar is een dikke infiltratiebuis in 

aangelegd. Daarbij werden uitleggers tot in de tuinen gelegd, zodat afkoppeling erg makkelijk kan. 

Dit op kosten van de gemeente. De hovenier ging de deuren langs om mensen te informeren 

hierover. Als je de kosten berekend van zo’n gehele nieuwe weg met buizen, zijn de kosten voor de 

afkoppeling van de huizen klein. Bijna iedereen was enthousiast en doet mee. Alleen een paar niet 

die net de oprit netjes hebben laten bestraten. 

Met afkoppeling is door Bennie opgemerkt: als je adverteert in het huis aan huis blad heb je 

veel aanvragen, doe je dat een poos niet, dan wordt de aanvraag snel minder. Blijven 

herhalen dus. 
Door die wateroverlast zijn enkele miljoenen vrij gekomen om probleem aan te pakken. Hierdoor kan 

veel. De controle van afkoppelen ging als volgt: foto’s van afkoppeling voor, tijdens en na als 

bewijslast indienen. Pas dan had diegene recht op subsidie. Mensen die jaren geleden al hadden 

afgekoppeld hadden geen recht op subsidie, anders is het oncontroleerbaar. 

Er is een projectgroep duurzaamheid is binnen de gemeente opgezet. Bennie is daar ook bij 

betrokken. Daar is meer tijd beschikbaar om hier mee bezig te gaan. En meer budget. 

Nieuwbouwwijk Elspeet: alles is afgekoppeld. Er liggen wadi’s. De wijk is klimaat-neutraal/bestendig. 

Daarnaast is er een pilot opgezet voor alle huizen: een gratis tuinontwerp. De hovenier van het dorp 

heeft voor een vaste prijs per tuin de ontwerpen gemaakt. Hij gaat bij de mensen langs om de 

wensen voor de tuin te bespreken, maakt vervolgens een ontwerp, een 3d model en een 

beplantingplan. 

Die actie is niet openbaar bekent gemaakt, maar via flyers in de desbetreffende brievenbussen. Het is 

een geheel vrijblijvende actie. Van de 50 opgeleverde woningen hebben 8 een ontwerp aangevraagd. 

Dit waren voornamelijk buren die ‘elkaar aansteken’. De nog niet opgeleverde woningen hebben tot 

drie maanden om op het voorstel in te schrijven. Er wordt niet opnieuw geflyerd. Dit najaar wordt 

geëvalueerd hoe de actie heeft uitgepakt. Dit door mensen te bellen of ze ook daadwerkelijk de 

tuinen hebben aangelegd.  



Het idee komt uit Eindhoven. Daar was een voorlichtingsdag van Operatie Steenbreek. De 

woningbouwcorporatie was daar erg actief. Elke keer wanneer iemand verhuisde legden zij een 

groene tuin aan, voordat de nieuwe huurder erin kwam. Hierdoor is de kans groot dat mensen het zo 

laten en niet gaan betegelen. Als woningbouwcorporatie kan je dat, als gemeente niet. 

Ook in de gemeente Nunspeet is contact gezocht met de woningbouwcorporatie. De desbetreffende 

man was erg enthousiast, maar daar is verder niks van weer gehoord. Later heeft de gemeente weer 

contact gezocht, maar toen bleek die persoon uit dienst. Uiteindelijk kreeg de gemeente de indruk 

dat daar niet veel energie zat. 

Steenbreek is een actie van de lange adem. De effecten komen pas later. 

Een ander project was een zonnebloemenwedstrijd bij scholen. De scholen waren daar heel 

enthousiast over. De leerlingen waren erg druk bezig met hun bloemen, zo erg dat ze moesten huilen 

als een bloem was omgevallen. Met de wedhouder zijn vervolgens prijzen uitgereikt aan de hoogte 

zonnebloem. Kinderen waren erg enthousiast. Het project werd uitgevoerd onder het mom van 

educatie en kinderen aan het tuinieren krijgen. 

Verder werd er aangegeven dat wie zonnebloemen wil zaaien, maar geen tuin heeft: de gemeente 

heeft nog bakken (van de ‘mislukte’ actie). Binnen drie dagen alle 50 bakken weg. Als je kinderen 

erbij haalt gaat het plotseling hard, zegt Bennie.  

Ook andere wijken (met nieuwe huizen) zijn afgekoppeld met tuinontwerp. 

Ook was er een plan om een verzorgingshuizencomplex te vergroenen. De directrice was erg 

enthousiast. Maar het pand is in eigendom van de woningstichting (woningbouwcorporatie). Dat is 

dus doodgelopen. Het was vooral van belang geweest voor de oudere doelgroep, dat die denken: 

goh, dat is toch best nog wel makkelijk. 

Er was ook nog een project, samen met het waterschap, betreffende educatie. Het waterschap in 

Apeldoorn heeft namelijk een bak, waarmee je als kind kunt spelen. Er zitten blokken in de bak die 

huizen, parkeerplaatsen, weg, etc voorstellen. Je kunt een bui nadoen met een gieter. Die laat je over 

die bak stromen. Je ziet hoe hoog het water komt. Dan ga je maatregelen nemen. De weg vervang je 

voor een wadi: holle weg. Er worden groendaken gemaakt: met sponzen. Bij een volgende bui zie je 

het water minder hoog staan. De pilot loopt nu in Apeldoorn.  

Het idee van voorbeeldtuinen aanleggen strandde al snel. Beheer en onderhoud van de gemeente 

was daar minder blij mee: meer onderhoud. 

De gemeente had gehoopt dat meer bedrijven enthousiast zouden zijn over steenbreek. 

Bewustwording is de grootste winst tot nu toe. Als je kijkt naar omgevormd m2 naar groen, dan is dat 

verwaarloosbaar. De gemeente had al een hard hoofd erin dat het erg succesvol zou zijn in zo’n 

groene omgeving. Daarnaast is Elspeet een oud, net dorp. Elke zondag gaan de inwoners in strak pak 

naar de kerk. Ook de tuinen moeten netjes zijn, tegels zijn daar handig bij. 

Voor nu zijn er eerst geen nieuwe project, eerst gaat de gemeente evalueren. Operatie Steenbreek 

dreigde even te stranden, omdat er niet veel gebeurde. De zonnebloemwedstrijd, de tuinontwerpen 

en de afkoppeling heeft toen een nieuwe draai aan Steenbreek gegeven. 

Ook het vergoenen van daken is een oplossing: 30 % meer opbrengst zonnepanelen. En het dak gaat 

langer mee. 



Tip: begin bij de scholen, en geef zelf het goede voorbeeld. Gemeente doet daarom aan 

gemeentelijke gebouwen vergoenen, zoals het vergroenen van de voorgevel van het gemeentehuis. 

Nieuwe parkeerplaats: met grind tussen stenen? Olie van auto’s kan lekken. Ook moet er af en toe 

een markt georganiseerd kunnen worden. Dit moet natijd aangeveegd worden. Dan veeg je alle grind 

eruit. Uit praktische overweging is dat daarom niet doorgegaan daarom. 

Bij schoolvoorlichting moet je op tijd zijn, ander is het lespakket vol. 



Interview Eveline  
Gemeente Ede 

8 mei 2018 

Roel Spanjers & Jens de Goede 

De gemeente Ede is januari vorig jaar (2017) aangesloten bij Operatie Steenbreek, Eveline sinds 

september vorig jaar. Aansluiting bij Steenbreek kwam voort uit het kappen van enkele bomen, 

waarbij gezocht werd naar compensatie. Het heeft toen een half jaar geduurd: wie gaat dit binnen 

de gemeente oppakken? Binnen de gemeente was er namelijk geen capaciteit voor. Eveline is 

landelijk consulent van Operatie Steenbreek. In die rol heeft ze voor de gemeente Ede Steenbreek 

opgestart. Die vroeg toen of Eveline het verder wilde overnemen. Ook met het oog op 

burgerparticipatie en het betrekken van mensen. Eveline werkt wel voor de gemeente, maar maakt 

er geen onderdeel van uit.  

Er is gestart met een startbijeenkomst. Ook om te kijken welke initiatieven er zijn binnen de 

gemeente. En waar kan je vervolgens bij aansluiten. Mensen die kwamen opdagen op de 

startbijeenkomst wilden wel een kerngroep vormen voor Operatie Steenbreek binnen de gemeente 

Ede. Eveline begeleid vervolgens deze mensen en verzorgt de afstemming met de gemeente. Over 

bijvoorbeeld budget en het plan in grote lijnen neer te zetten: vertaalslag maken. Lastig is daarbij dat 

de gemeente een ambtelijke organisatie is met regels en procedures. Inwoners willen gewoon doen! 

Burgerparticipatie vormt daarbij de invalshoek voor het gesprek. De gemeente geeft aan daar 

aandacht aan te willen geven.  

Belangrijk bij Operatie Steenbreek is communicatie en bewustwording. 

Mensen van de kerngroep hebben een waterhuis gemaakt. Daarbij kun je laten zien wat je kunt doen 

om water op te vangen. Met bijvoorbeeld een semi dak, wadi, of regenton. 

Bij de groep zit een kweker bij een tuincentrum, maar ook mensen van groei en bloei en iemand van 

het waterschap. Die gaan samen aan de slag. Bij verschillende tuincentra gaan ze met die waterbak 

rond om mensen te laten zien wat ze zelf kunnen doen: bewustwording. Tevens werd een praktische 

hand out uitgereikt over hoe je dat kun aanpakken.  

Er loopt nu een actie: versteende tuin gezocht. Daar komt een bord in de tuin te staan met: 

‘gerealiseerd in het kader van Operatie Steenbreek.’ De mensen die dat willen werken daar aan mee 

en krijgen in ruil het tuinontwerp en beplantingsplan en een vergoeding voor een deel van de kosten. 

Een reclamebureau is daar bij betrokken. Externen voeren het vervolgens uit.  

Verder gaat de gemeente tegels inzamelen op een markt. Ze zoeken plekken waar veel mensen 

komen. Waar ze publiciteit mee kunnen krijgen, in de krant komen, etc.  

Er is een plan om mensen een workshop te geven om te laten zien hoe je een levende / groene tuin 

kunt maken. Mensen van die kerngroep doen dat. Zij zijn ook bezig met boomspiegels te planten. Dat 

is op gemeente grond, maar bewustwording van vergroening kun je ook vertalen naar de tuinen.  

In Ede wordt verticaal afgekoppeld. Dit wordt iedereen aangeboden. Daar wordt nu de combinatie 

met Steenbreek gezocht.  



Intern ligt er ook een rol voor Eveline, om steeds Steenbreek te promoten binnen de afdelingen 

van de gemeente. Zodat bij alles wat ze doen wordt gedacht: hoe kan Steenbreek ook hier in 

meegenomen worden?  

Het is lastig om de mensen te bereiken niet niks met groen hebben. Of die geen financiële middelen 

hebben daarvoor. De mensen die je echt wil bereiken zijn de mensen die wel willen, maar niet goed 

weten hoe. Die bereik je ook makkelijker.  

Ook wordt gekeken naar geveltuinen. 

Er wordt samengewerkt met IVN, Bloemrijk Bennekom en Voortuin Bennekom. Er wordt nu gezocht 

bij het bedrijfsleven om ook hun te laten aan sluiten. Voor een bedrijf is Steenbreek een belangrijk 

middel voor naamsbekendheid. 

Er is een jaarplan gemaakt. Daarna stopt het. Maar de gemeente gaat dan Operatie Steenbreek 

waarschijnlijk verlengen. Steenbreek is ook in gang gezet om zoveel mogelijk reuring aan te brengen. 

De woningcorporatie is benaderd. Daar moeten nog meerdere acties uit volgen. Er is nu beperkte tijd 

beschikbaar om er mee bezig te gaan.  

Eveline zelf is tuinontwerper. 

In de gemeente Amersfoort wordt samengewerkt bij Operatie Steenbreek met woningcorporatie 

daar.  

Het lastigste met opstarten was: hoe krijg je de communicatie op gang. Het project is nu op gang 

gekomen. Maar er kan nog veel meer uitgehaald worden. En meer koppelen aan bestaande 

projecten binnen de gemeente.  

De kerngroep is acht man groot. Die hebben allen affiniteit met groen. 

IVN gaat naar scholen toe om vlinderstruiken aan te bieden. 



Onderzoeksrapport  
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V O O R W O O R D

Voorwoord

Voor u ligt de implementatiestrategie behorende bij Operatie Steenbreek binnen 
Velp. De opdracht is verkregen vanuit de gemeente Rheden en uitgevoerd door 
adviesbureau LWM-DGO. Dit adviesbureau bestaat uit studenten van de oplei-
ding Land- en Watermanagement, major Duurzame gebieds-ontwikkeling aan de 
hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Het onderzoek had een complexe aard en een duidelijke tweedeling. Na uitvoerig 
onderzoek te hebben gedaan van zowel technische aspecten en programmatuur 
maar ook abstracte aspecten zijn de deelvragen succesvol beantwoord. Het resul-
taat is een concrete nulmeting en een implementatiestrategie voor het vormge-
ven van Operatie Steenbreek binnen de gemeente Rheden.

Bij deze willen wij graag Marjol Rooze bedanken voor het verstrekken van de 
opdracht en het meedenken tijdens het proces. Tevens willen wij Marcel Rompel-
mans bedanken voor de goede begeleiding en zijn enthousiasme. Verder willen 
we Dhr. Tim van Rotterdam center for Resilient Delta Cities, Dhr. Patrick van de 
gemeente Apeldoorn, Dhr. Bennie van de gemeente Nunspeet en Mevr. Eveline 
van de gemeente Ede bedanken voor de input en richting die ze verzorgt hebben 
binnen het project.

Voor de verdere begeleiding en sturing willen wij graag Peter Groenhuijzen 
bedanken, Daan van der Linde voor de feedback bij presentatiemomenten en 
Ronald Boertje voor het verzorgen van informatie.

Tot slot willen wij alle respondenten bedanken die mee hebben gedacht binnen 
dit onderzoek.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Roel Spanjers
Jens de Goede
Jonathan van Ekris
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Hoofdstuk 1: Inleiding
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1.1 Projectomschrijving 1.2 Aanleiding & doelstelling 1.3 Leeswijzer
Sinds dit jaar is de gemeente Rheden aange-
sloten bij Operatie Steenbreek. Dit is een lan-
delijke actie met als doel het vergroenen van 
particulieren terreinen in versteende gebieden. 
Ook de gemeente Rheden kent deze versteen-
de gebieden. Binnen dit project is daarom een 
nulmeting uitgevoerd in het pilotgebied Velp. 
Deze nulmeting betreft de huidige situatie van de 
hoeveelheid verharding in Velp te brengen mid-
dels satellietbeelden. Hierdoor wordt duidelijk 
waar de versteende ‘probleemgebieden’ liggen. 
Tevens kan deze nulmeting gebruikt worden om 
in de toekomst te monitoren in welke mate Velp 
is vergroend. Ook is een strategie opgezet voor 
de gemeente hoe zij Operatie Steenbreek het 
best kan toepassen in Velp. Hiervoor is een re-
ferentieonderzoek uitgevoerd met vergelijkbare 
gemeenten die al verder zijn met het toepassen 
van Operatie Steenbreek.

Aanleiding voor de gemeente om deel te nemen 
aan Operatie Steenbreek is onder andere het 
veranderde klimaat. Hierdoor zullen we in de 
toekomst vaker te maken krijgen met intensieve 
regenbuien, hitte- en droogtestress. In tegen-
stelling tot verstening, draagt groen bij aan het 
reduceren van deze negatieve klimaateffecten. 
Daarnaast zorgt meer groen voor een toename 
van biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit en 
een sociaal prettigere woonomgeving. 

Om van Velp een groener dorp te maken, zullen 
ook de inwoners hun bijdrage moeten leveren. 
Het doel van de gemeente daarbij is om zoveel 
mogelijk inwoners te verleiding om te vergroe-
nen. De gemeente draagt hier aan bij door beno-
digdheden, zoals groen, te faciliteren.

De strategie is opgebouwd uit een aantal hoof-
stukken. In hoofdstuk 3 worden allereerst de 
fysieke kenmerken van Velp omschreven. Het 
bevat CBS-data, alsmede de nulmeting. Voor 
gebouwd kan worden aan een groener Velp moet 
goede fundering worden gelegd. In hoofdstuk 4 
wordt hier aandacht aan besteed. In dit hoofd-
stuk wordt beschreven welke interne zaken de 
gemeente allereerst geregeld moet hebben, 
alvorens zij Operatie Steenbreek kunnen uitvoe-
ren. De bouwstenen die gebruikt kunnen worden 
voor de bouw van een groener Velp worden 
beschreven in hoofdstuk 5. Het bevat de bevin-
dingen uit de referentiestudie. Ten slotte wordt 
voor de meest versteende gebieden van Velp, 
de zogenoemde steenbreekwijken, een strategie 
opgesteld. Hierbij worden de bouwstenen uit het 
hoofdstuk ervoor gebruikt.
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Voor de strategie opgesteld kan worden voor het 
implementeren van Operatie Steenbreek in Velp, 
worden de kenmerken van Velp geanalyseerd 
in dit hoofdstuk. Op basis van gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) zijn kaar-
ten gemaakt. Op deze kaarten staan de kenmer-
ken van Velp. Aan de hand van deze kaarten zijn 
vervolgens verschillende doelgroepen opgesteld. 
De eerder verrichtte nulmeting weergeeft als 
laatste de hoeveelheid verharding in verhouding 
tot groen.

Hoofdstuk 2: Kenmerken 
van Velp
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2.1.1 Koop- en huurwoningen
Op afbeelding 1 en afbeelding 2 zijn de kaarten 
met het percentage koopwoningen en huur-
woningen in Velp volgens CBS statistieken in 
2015 weergegeven. Het grootste percentage 
koopwoningen is aanwezig in het noorden van 
Velp. Opvallend is echter dat in het zuidoosten 
van Velp ook een hoog percentage aan koopwo-
ningen aanwezig zijn. Het hoogste percentage 
huurwoningen zijn vooral in het zuiden van Velp 
aanwezig.

Afbeelding 1 Percentage koopwoningen Velp

Afbeelding 2 Percentage huurwoningen Velp

2.1 Gebiedskenmerken

Het analyseren van de kenmerken van Velp is 
gebaseerd op de gegevens van het CBS. Deze 
gegevens zijn verwerkt tot kaarten, waardoor in 
een oogopslag duidelijk is waar welke kenmerken 
het meeste voorkomen. 
De kenmerken van Velp die in kaart zijn gebracht 
betreffen:
• Het percentage koopwoningen;
• Het percentage huurwoningen;
• Het huishoudinkomen;
• De gemiddelde leeftijd;
• Het percentage één- en t
 weeoudergezinnen;
• Het percentage tweeoudergezinnen;
• Het percentage eenoudergezinnen;

De aspecten zijn in kaart gebracht door CBS-sta-
tistieken te analyseren op postcode-6 niveau 
(straatniveau) en 100 bij 100 meter vakken. De 
kaarten worden elk in de bijlage groot weerge-
ven.
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2.1.2 Huishoudinkomen
Het verschil in huishoudinkomen is weergeven 
op afbeelding 3. Hierbij valt op dat het huishou-
dinkomen in het noorden van Velp hoog is. Lage 
inkomens zijn vooral in het zuiden van Velp aan 
te treffen.

Afbeelding 1 Percentage koopwoningen Velp

Afbeelding 3 Het huishoudinkomen in Velp
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2.1.3 Leeftijd
Op de CBS kaart van de gemiddelde leeftijden in 
Velp (afbeelding 4) is te zien dat dit behoorlijk 
verspreid is. Kleine uitschieters zijn het noorden 
van Velp, wat een hoger gemiddelde leeftijd 
heeft en het midden van Velp, wat een lager 
gemiddelde leeftijd heeft. Langs de hoofdweg en 
in het uiterste zuiden hebben enkele postcode-
vakken een gemiddelde leeftijd van meer dan 63 
jaar. Het betreffen voornamelijk ouderencom-
plexen. 

Afbeelding 4 De gemiddelde leeftijd in Velp
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2.1.4 Gezinnen
Op afbeelding 5 zijn alle gezinnen binnen Velp 
weergegeven. Er wordt binnen Velp onderscheid 
gemaakt tussen eenouder- en tweeoudergezin-
nen. Deze verdeling is gemaakt op basis van fi-
nanciële gesteldheid. De tweeouderhuishoudens, 
te zien op afbeelding 6, zitten door Velp ver-
spreid. De eenouderhuishoudens komen vooral 
voor in het zuiden van Velp, te zien op 
afbeelding 7.

Afbeelding 5 Een- en Tweeoudergezinnen Velp
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Afbeelding 6 Tweeoudergezinnen Velp Afbeelding 7 Eenoudergezinnen Velp
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2.2 Doelgroepen

Binnen Velp wordt onderscheid gemaakt tussen 
vijf vier doelgroepen. Het betreffen gezinnen, 
winkeliers en horecaondernemers, huurder en 
industrie.

2.2.1 Gezinnen
Op de CBS-kaarten komt naar voren dat door 
heel Velp verspreid gezinnen gevestigd zijn. Het 
aantal eenoudergezinnen in het zuidwesten van 
Velp echter groter dan in de rest van Velp. Gezin-
nen zijn een belangrijke doelgroep binnen Ope-
ratie Steenbreek. Niet alleen omdat 25 % van de 
huishoudens in Velp uit gezinnen bestaan, maar 
ook omdat kinderen vatbaar zijn voor educatie 
en makkelijk te bereiken zijn middels de scholen. 

2.2.2  Winkeliers en horecaondernemers
Velp is 310 handel- en horecagelegenheden rijk. 
Deze doelgroep is voornamelijk in het centrum 
van Velp geclusterd, langs de hoofdweg. De pan-
den van deze doelgroep zijn vaak volledig inricht 
op hun bedrijfsvoering en weinig op groen. Deze 
doelgroep vergt daarom een eigen aanpak.

Afbeelding 8 Winkeliers en horecaondernemers in Velp.
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2.2.3 Huurders
Huurder vormen een doelgroep die voornamelijk 
in het zuiden van Velp gelegen zijn. 47% van de 
woningen in Velp worden verhuurd. Het betref-
fen huurwoningen binnen de vrije sector en van 
een woningcorporatie, in dit geval Vivare. De 
huurders vormen een aparte doelgroep, omdat 
deze groep bij het realiseren van een groene tuin 
te maken hebben met de desbetreffende pandei-
genaar. Dit vereist daarom een aparte strategie.

2.2.4 Industrie
In het uiterste zuidoosten van Velp is een indus-
triegebied gelegen. De eigenaren van dit terrein 
hebben net als de winkeliers en horecaonderne-
mers hun pand volledig ingericht op hun bedrijfs-
voering. Omdat deze doelgroep op een andere 
locatie gevestigd is en een andere bedrijfsvoering 
uitoefenen, zijn ze tot een eigen doelgroep geca-
tegoriseerd.
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2.3 Nulmeting

Voor Velp is een nulmeting uitgevoerd (zie af-
beelding 9). Middels CIR(color infrared) luchtfo-
to’s is voor Velp bepaald hoeveel procent verhar-
ding er aanwezig is op basis van deelgebieden. 
Uit de nulmeting blijkt dat voornamelijk het 
midden en zuidwesten van Velp versteend zijn. 
Daarnaast is in het industriegebied ten zuidoos-
ten van Velp ook veel verharding aanwezig. 

Wanneer de vergelijking wordt getrokken tussen 
de kaart van de nulmeting en de CBS-kaarten, ko-
men een aantal relaties naar voren. Zo is er een 
relatie te ontdekken tussen de hoeveelheid ver-
harding, het aantal huurwoningen, het huishou-
dinkomen en het aantal eenoudergezinnen. In 
het zuidwesten van Velp, waar veel huurwonin-
gen en eenoudergezinnen zijn en het gemiddel-
de huishoudinkomen laag is, is veel verharding 
aanwezig. Daarentegen is het noorden van Velp, 
met veel koopwoningen, een hoger gemiddelde 
leeftijd en huishoudinkomen veel groter. 

Afbeelding 9 Nulmeting percentage verharding in velp
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Verder is het opvallend dat de meest versteende 
gebieden grotendeels overeenkomen met de 
grootte van de tuinen. Hierbij geldt: hoe kleiner 
de tuin, des te meer deze is versteend(zie af-
beelding 10). Een uitzondering hierop vormt het 
industriegebied van Velp. 

Afbeelding 10 Gemiddelde kavelgrootte in Velp
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Voor er gebouwd kan worden aan een groener 
Velp, moet allereest de fundering goed zijn. 
Hiermee wordt bedoeld dat er een aantal begin-
selen zijn waarvan geadviseerd wordt deze als 
gemeente over te nemen

Hoofdstuk 3: Fundering
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3.1 Interne voorbereiding
Een belangrijk segment van de fundering is de 
interne voorbereiding. Het is voor de gemeente 
belangrijk om de interne zaken betreft Operatie 
Steenbreek goed te regelen. Geadviseerd wordt 
om een document op te stellen waarin staat wat 
de rol is van de gemeente zelf en haar afdelingen 
binnen de operatie, welke kaders er gesteld zijn 
en wie binnen de gemeente welke verantwoor-
delijkheid draagt. Dit is noodzakelijk om miscom-
municatie te voorkomen.

Een voorbeeld van een project waar de inter-
ne voorbereiding niet goed geregeld was, en 
waar het project eindigde in een mislukking, 
was een project in Rotterdam. Bewoners van 
een wijk hadden hier gezamenlijk een initiatief 
en zochten daarom contact met de gemeente. 
De desbetreffende ambtenaar was erg positief 
over het voorstel en heeft het project verder op 
gang geholpen. Toen eenmaal het project verder 
gevorderd was en bij de afdeling beheer en on-
derhoud kwam, werd er negatief op gereageerd 
en beargumenteerd dat de ideeën niet binnen 
het uitvoeringsplan van de gemeente paste. De 
achterliggende gedachte was dat het niet bij een 
gemeente kan voorkomen dat via de bottom-up 
methode projecten worden uitgevoerd zonder 
dat er via de gebruikelijke weg gehandeld wordt, 
zodat elke betrokken afdeling voortijdig betrok-
ken wordt. Door de opstand vanuit de andere 
afdelingen is het initiatief gestrand.

Het goed regelen van interne zaken heeft de 
gemeente Rheden al voor een belangrijk deel 
gedaan in het ‘Projectplan Operatie Steenbreek’. 
Hierin komt de rol van de gemeente naar voren 
(het ondersteunen van inwonersinitiatieven), 
de kaders (faciliteren van planten, container 
en materialen) en wie welke verantwoordelijk-
heid heeft (zoals wethouder, opdrachtgever en 
projectcoördinator). Wat in het document niet 
naar voren komt is vanaf wanneer de gemeente 
planten e.d. gaat faciliteren (bijvoorbeeld bij een 
initiatief van ten minste vijf deelnemers). Aange-
raden wordt om ook dit helder te formulieren en 
uit te dragen.

Als laatste is het van belang om ook de exter-
ne partijen goed in beeld te hebben. Dit zijn de 
samenwerkingspartners of betrokken partijen 
die nog geactiveerd moeten worden. Ook hier 
wordt in het ‘Projectplan Operatie Steenbreek’ 
aandacht aan besteed. Naast groene organisaties 
worden hier ook de woningcorporatie Vivare en 
waterschappen genoemd.

Afbeelding 11 Wijk met veel sociale huurwoningen waar 
woningcorporatie Vivare een belangrijk externe partij is 
voor de gemeente.
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3.2 Samenwerken

Operatie Steenbreek betreft een landelijke actie 
met als doel het vergroenen van particuliere 
terreinen. Daarbij ligt de focus voornamelijk op 
tuinen van inwoners. Omdat deze gronden par-
ticuliere terreinen betreffen, en dus niet van de 
overheid zijn, is het voor gemeente een uitdaging 
deze te vergroenen. Samenwerking speelt daarbij 
een belangrijke rol.
Binnen deze samenwerking laat de gemeente 
zien dat zij zelf ook bijdraagt aan een groener 
Velp en dit niet enkel bij haar inwoners neerlegt. 
Deze samenwerking vult de gemeente al voor 
een deel in door groene burgerinitiatieven te 
faciliteren (mits aan de voorwaarden voldaan 
wordt). 
Naast dit faciliteren wordt de gemeente gead-
viseerd zelf ook het goede voorbeeld te geven, 
door zelf op gemeentegrond te vergroenen. Een 
voorbeeld hiervan volgt uit het referentieonder-
zoek, waarbij de desbetreffende gemeente zelf 
haar gemeentehuis ging vergroenen middels ge-
veltuinen. Op deze wijze geeft de gemeente een 
signaal af naar haar inwoners dat een groen Velp 
alleen samen gerealiseerd kan worden en om dit 
te bereiken iedereen haar steentje zal moeten 
bijdragen.

3.3 Combinatie andere 
projecten
Voor Operatie Steenbreek is door de gemeente 
een budget beschikbaar gekomen om burge-
rinitiatieven te kunnen faciliteren. Dit bedrag 
kan echter vergroot worden door de combinatie 
te zoeken met bestaande of nog te realiseren 
projecten. Op deze wijze wordt niet alleen de 
financiële mogelijkheden vergroot, maar ook de 
efficiëntie: er kan meer bereikt worden.
In het projectplan van de gemeente voor Ope-
ratie Steenbreek wordt al de combinatie gelegd 
met een afkoppelingssubsidie. Op deze wijze 
komt uit het gemeentelijk rioleringsplan meer 
gelden beschikbaar. 
Er kunnen echter nog meer combinaties gelegd 
worden, een fictief voorbeeld hiervan is de Ro-
zendaalse beek die door Velp loopt. Deze beek 
is in het zuiden van Velp recentelijk weer boven 
de grond gebracht. Hier had de gemeente Ope-
ratie Steenbreek aan kunnen koppelen alsmede 
de afkoppelsubsidie. Dit door bewoners die aan 
de beek wonen hun daken aan de voorkant af te 
koppen op de beek. De achterkant van de daken 
zouden vervolgens in het kader van Operatie 
Steenbreek afgekoppeld kunnen worden in groe-
ne tuinen die water infiltreren (met infiltratiekrat 
voor hevige neerslag).
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3.4 Operatie Steenbreek 
bekend maken
Het is van belang om Operatie Steenbreek te blij-
ven promoten. Op deze manier blijft de aandacht 
voor deze actie onder de inwoners en verzwakt 
deze niet. Het bekendmaken van Operatie Steen-
breek kan via verschillende manieren zoals Fa-
cebook, gemeentewebsite, Ik buurt mee!, lokale 
krant, folders, etc. 

Daarnaast is het mogelijk om bij het uitvoeren 
van verschillende projecten in het kader van 
klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit 
binnen de gemeente het label Operatie Steen-
breek te hangen. Dit geeft inwoners een andere 
kijk naar de projecten en ziet dat de gemeente 
ook meewerkt aan Operatie Steenbreek. Het 
is voor inwoners niet te onderscheiden dat de 
straat weer eens open ligt voor een verstopt riool 
of omdat dat riool vervangen wordt door een 
infiltratieriool als klimaat adaptieve maatregel. 
Mensen zien dan dat de gemeente bezig is in het 
kader van overlastbeperking, onder de vlag (of 
logo) van Operatie Steenbreek, en dat zij onder 
die zelfde vlag ook mee kunnen helpen. Gead-
viseerd wordt bij zo veel mogelijk projecten de 
aansluiting te vinden bij Operatie Steenbreek 
zodat mensen bekend worden met het project en 
zien dat gemeente zich daar ook mee bezighoud.
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Nadat de ‘fundering’ binnen de gemeente gelegd 
is, kan een volgende stap genomen worden bin-
nen Operatie Steenbreek. Dit betreft het bou-
wen aan een groener Velp. Hiervoor zijn echter 
bouwstenen vereist. Deze bouwstenen kunnen 
worden gebruikt om een doeltreffende strategie 
op te zetten voor een versteend gebied. Voor 
verschillende gebieden kan een combinatie van 
verschillende bouwstenen gebruikt worden. De 
bouwstenen zijn uitgewerkt volgens de bevindin-
gen uit het referentieonderzoek. De invulling van 
de bouwstenen zijn beschreven aan de hand van 
praktijkvoorbeelden, een andere variatie op de 
voorbeelden is goed mogelijk. 

Hoofdstuk 4: Bouwstenen
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4.1 Basisschoolkinderen

Uit het referentieonderzoek is gebleken dat 
basisschoolkinderen een belangrijke bouwsteen 
vormen. Dit omdat educatie voor deze kinderen 
makkelijk te organiseren is (via scholen) en het 
effect vaak groot is. 14% van de inwoners van 
Velp is jonger dan 15 jaar.

4.1.1 Educatie groen
Basisscholen zijn de aangewezen plek om basis-
schoolkinderen les te geven (of laten geven) over 
het belang van groen. Door ze te vertellen over 
wilde flora in de gemeente, en de kinderen bij-
voorbeeld zelf wilde bloemen te laten zaaien in 
gemeentebermen, breng je kinderen bewustzijn 
bij over het belangrijk van biodiversiteit. Wan-
neer dit verhaal thuis verteld wordt, zien ook ou-
ders ongemaaide bermen niet als onkruid, maar 
als een belangrijk aspect voor de biodiversiteit. 
Tevens geeft de gemeente hiermee een signaal af 
zelf ook bij te dragen aan groen.

4.1.2 Waterbak
Ook op het gebied van waterhuishouding is het 
belangrijk om hier educatie in te geven. Verschil-
lende gemeenten die zijn geïnterviewd vertellen 
over een waterbak die ze hebben ontworpen. In 
deze bak zijn huisjes en straten nagemaakt van 
blokken. Met een gieter water kunnen de kinde-
ren vervolgens een bui nabootsten en afgelezen 
hoe hoog het water komt. Daarna kunnen de 
kinderen sponzen (als groen) op de daken van 
huizen leggen en in de tuinen, de straat 

vervangen voor een wadi en regentonnen in de 
tuinen zetten. Wanneer ze weer met een gieter 
over de bak gaan, blijkt het water ineens veel 
minder hoog te komen. Dit is een interactieve 
manier om kinderen spelenderwijs te onder-
wijzen over de waterhuishouding en wat ze zelf 
kunnen doen deze waterhuishouding optimaal te 
maken.

4.1.3 Zonnebloemwedstrijd
De gemeente kan vervolgens een zonnebloem-
wedstrijd (of een vergelijkbare wedstrijd) organi-
seren. Zo’n wedstrijd bestaat uit het zaaien van 
zonnebloemen op de basisscholen, waarbij na 
een aantal weken de hoogste zonnebloem wint. 
Een wethouder van de gemeente kan vervolgens 
een prijs uitdelen aan de winnaar. Uit het refe-
rentieonderzoek is gebleken dat dit positieve 
effect doorwerkt
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4.2 Geveltuinen

Niet alle inwoners van Velp beschikken over een 
tuin, of kunnen hun tuin uit praktische redenen 
niet vergroenen. Voor deze inwoners werkt het 
concept ‘tegel eruit, plant erin’ niet. Hier kunnen 
geveltuinen een oplossing bieden. In plaats van 
de tuinen worden de voorgevels vergroend.

Geveltuinen dragen, net als het vervangen van 
tegels voor groen, bij aan een vermindering van 
hitte- en droogtestress, wateroverlast en mentale 
stress en een verbetering van de biodiversiteit, 
sociale cohesie en luchtkwaliteit. Voor het reali-
seren van geveltuinen hoeven maar weinig tegels 
verwijderd te worden. Hierdoor is de afname van 
versteend oppervlak klein. Echter zijn geveltui-
nen in staat water langer vast te houden per vier-
kante meter, doordat het water een meterslange 
weg naar beneden moet afleggen via de bladeren 
van de planten, voordat het kan infiltreren in de 
grond.  

Geveltuinen zijn er in verschillende vormen en 
maten (zie afbeelding 12). Zo bestaan er gevel-
tuinen waarbij planten langs de gevel omhoog 
groeien. Hierbij moeten een smalle rij tegels 
voor de gevel verwijderd worden. Een andere 
variant is gevelgroen in modulaire cassettes. Dit 
is een vorm van geveltuinen waarbij de planten 
tegen de muur geworteld zijn. Deze variant is van 
toepassing op plekken waar voor de gevel geen 
tegels verwijderd kunnen worden.

Afbeelding 12 Soorten geveltuinen. 
(links) Gevelbekleding met wortelbak in grond
(rechts) Gevelbekleding met grondcassettes op wand



H O O F D S T U K  4  B O U W S T E N E N  |  35

4.3 Groene ondernemers

Een deel van de bevolking wil wel vergroenen, 
maar weet niet goed hoe ze dit kunnen doen. Er 
is veel onwetendheid onder deze groep over het 
vergroenen van hun tuinen. Ze denken bijvoor-
beeld dat in de schaduw geen planten kunnen 
groeien, kinderen niet kunnen spelen op gras, 
dat onderhoud van een groene tuin veel werk is 
of dat ze niet meer in hun tuin kunnen zitten als 
die wordt vergroend. Voor deze groep inwoners 
is het geven van advies erg belangrijk. Groene 
ondernemers kunnen daar een belangrijke rol in 
spelen.
Deze groene ondernemers bestaan voornamelijk 
uit hoveniers, maar ook tuincentra. Door deze 
ondernemers in te zetten om inwoners een groen 
tuinadvies te geven, wordt de drempel om te 
vergroenen kleiner. 

4.4 Ambassadeurs

Binnen Velp zijn een aantal inwoners actief bezig 
met het verbeteren van de leefbaarheid van Velp. 
Hieronder valt ook het initiatief Ik buurt mee!, 
een samenwerkingsverband tussen inwoners, 
gemeente, Vivare, Radar Uitvoering Oost en de 
politie. 
Deze actieve bewoners kunnen als rol van ambas-
sadeurs binnen Operatie Steenbreek een belang-
rijke bouwsteen vormen. Door het voortouw te 
nemen in initiatieven met betrekking tot het ver-
groenen van Velp kunnen zij bewoners van Velp 
meekrijgen die anders niet gingen vergroenen. 
Ambassadeurs maken geen onderdeel uit van de 
gemeente of een andere officiële instantie en zijn 
daarom erg toegankelijk voor inwoners. 

4.5 Sleutelfiguren
Uit het referentieonderzoek kwam naar voren 
dat sleutelfiguren een belangrijke functie kunnen 
vervullen bij participatieprojecten zoals Operatie 
Steenbreek. Sleutelfiguren zijn inwoners met een 
groot sociaal bereik. Dit kunnen bijvoorbeeld 
winkelhouders of cafébazen zijn. Door sleutelfi-
guren vanaf het begin te betrekken zijn Operatie 
Steenbreek, kunnen zij het draagvlak onder de 
inwoners vergroten.
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4.6 Woningcorporatie

In het zuiden van Velp zijn veel sociale huurwo-
ningen gelegen. De woningcorporatie hier is Viva-
re. Zij bezitten 29% van de woningen in Velp. Bij 
het realiseren van groene tuinen van hun eigen-
dom hebben zij veel invloed. Zo kunnen zij hun 
huurders adviseren hun tuinen te vergroenen en 
helpen dit te realiseren. Dit kan Vivare doen door 
te faciliteren in groen en door te helpen bij de 
aanleg.
Nog beter zou het zijn dat Vivare bij een nieuwe 
huurder de tuinen zelf vergroend. In Eindhoven 
gebeurt dit al. Hier legt de desbetreffende wo-
ningcorporatie voor een nieuwe huurder in het 
pand treed een groene, simpel te onderhouden 
tuin aan. De huurder is vervolgens niet verplicht 
deze tuin zo te laten, maar de ervaring leert dan 
dit vaak wel gebeurt. 

4.7 Tuinontwerpwedstrijd

In opdracht van de gemeente voeren studenten 
van de hogeschool Van Hall Larenstein, major 
Duurzame Gebiedsontwikkeling, opdrachten uit. 
Eén van deze opdrachten betreft dit project: het 
opzetten van een nulmeting en strategie. Een 
ander project dat uitgevoerd wordt in het kader 
van Operatie Steenbreek is het opzetten van een 
tuinontwerpwedstrijd. Dit is vormt een belangrij-
ke bouwsteen.
De wedstrijd wordt opgezet door hogeschool Van 
Hall Larenstein en uitgevoerd door Aeres MBO. 
Inwoners van Velp met een verwaarloosde tuin 
komen voor deze wedstrijd in aanmerking. Met 
hulp van de hoveniers in opleiding van Aeres 
kunnen deze inwoners zelf hun tuin ontwerpen. 
Hierbij worden duidelijke spelregels opgesteld, 
zoals een minimaal percentage aan groen. De 
winnaar van de wedstrijd krijgt vervolgens de 
ontworpen tuin. De studenten van Aeres leggen 
de tuin aan bij de inwoners die de wedstrijd wint. 
De rol van de gemeente is het faciliteren van een 
puincontainer en beplanting.
Door deze wedstrijd te organiseren wordt ten-
minste één verwaarloosde tuin omgevormd tot 
een mooi tuin met veel groen. Door de wedstrijd 
jaarlijks te herhalen zullen meer tuinen vergroe-
nen. De tuinen kunnen tevens dienen als voor-
beeldtuinen voor wijkbewoners. 

4.8 Workshop groene tuin

De gemeente kan een workshop organiseren 
voor inwoners over het realiseren van een groe-
ne tuin. Zo’n workshop kan dienen ter educatie 
van het belang van een groene tuin, maar ook 
over hoe men zelf een groene tuin kan aanleg-
gen. Ook kan een workshop gegeven worden ter 
inspiratie voor een groene tuin. De gemeente 
kan zelf een workshops geven of uitbesteden aan 
bijvoorbeeld hoveniers.

Afbeelding 13 Versteende tuin van een sociale huurwoning.
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4.9 Gratis tuinontwerp

De laatste bouwsteen betreft het vertrekken 
van gratis tuinontwerpen. Dit voorbeeld kwam 
naar voren tijdens het referentieonderzoek. 
In dit voorbeeld werden binnen de gemeente 
nieuwe woningen gerealiseerd. Bij oplevering 
ervan werd gelijk een folder in de bus gedaan 
bij de huizen met daarop de mededeling dat de 
nieuwe inwoners in aanraking kwamen voor een 
gratis tuinontwerp. De gemeente had hiervoor 
een hovenier ingeschakeld om de ontwerpen te 
maken samen met de inwoners die op het aan-
bod reageerden, alsmede een beplaningsplan. 
De hovenier kreeg de opdracht mee de tuinen zo 
groen mogelijk te ontwerpen.
Er is door de desbetreffende gemeente bewust 
gekozen deze actie niet openbaar te promoten, 
omdat het aanbod alleen voor de nieuwbouw-
woningen gold. Op het aanbod werd veel gerea-
geerd. Op deze manier is voorkomen dat tegels 
werden aangelegd, in plaats van al aangelegde 
tegels te vervangen voor groen.
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De strategie zal per deelgebied beschreven wor-
den zoals deze zijn opstelt voor de nulmeting. 
Hierbij zullen enkel de meer versteende gebie-
den meegenomen. Deze versteende gebieden, 
hierna steenbreekwijken genoemd, hebben een 
percentage verharding van meer dan 40 procent. 
De strategie zal per steenbreekwijk opgebouwd 
zijn uit de bouwstenen van hoofdstuk 4. Be-
langrijk om te vertellen is dat alle bouwstenen 
toepasbaar zijn voor heel Velp, mits deze op de 
juiste manier toegepast worden. In de strategie 
zullen echter alleen de belangrijkste bouwstenen 
benoemd worden per steenbreekwijk. Het zijn 
bouwstenen die naar verwachting het grootste 
effect genereren in de desbetreffende wijk.

Hoofdstuk 5: Strategie 
steenbreekwijken
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5.1 Steenbreekwijken in Velp
Binnen Velp zijn drie steenbreekwijken aangewe-
zen. Steenbreekwijk centrum, zuid en industrie. 
Deze gebieden hebben een percentage verhar-
ding die hoger is dan 40 procent. De steenbreek-
wijken bestaan uit deelgebied 11, 12, en 18(sa-
mengevoegd), deelgebied 8 en deelgebied 17 
uit de nulmeting. In afbeelding 14 zijn de wijken 
aangegeven.

Afbeelding 14 Steenbreekwijken in Velp
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5.2 Steenbreekwijk centrum

Uit de nulmeting komt naar voren dan deelge-
bied 8 een verhardingspercentage heeft van 48 
%. Deze steenbreekwijk vormt het centrum van 
Velp en zal hierna aangeduid worden als steen-
breekwijk centrum.

In steenbreekwijk centrum zijn veel winkels en 
horecagelegenheden gelegen (zie afbeelding 15). 
Vooral langs de Hoofdstraat en de Emmastraat is 
dit het geval. Panden met deze functie kenmer-
ken zich door een kleine oppervlak aan particu-
lier terrein (tuin). Uit praktische redenen, zoals 
de noodzaak van het laden en lossen van goede-
ren of een gebruiksfunctie als terras, is het lastig 
deze terreinen te vergroenen. De bouwsteen 
‘geveltuinen’ (paragraaf 4.2) kan een oplossing 
bieden voor dit probleem. Geveltuinen nemen 
geen tot weinig oppervlakte in beslag, maar dra-
gen wel bij aan de voordelen van groen.

De bouwsteen ‘groene ondernemers’ (paragraaf 
4.3) kan worden ingezet voor een professioneel 
ontwerp voor het gevelgroen. Tevens kunnen 
groene ondernemers de geveltuinen aanleggen.
Naast veel winkelpanden, bevat steenbreekwijk 
centrum een grote hoeveelheid aan bijeenkomst-
voorzieningen, bestaande uit horeca, maar bij-
voorbeeld ook kerken. Dit is de aangewezen plek 
voor de gemeente om sleutelfiguren te vinden 
(paragraaf 4.5). Zij kunnen een grote bijdrage 
leveren aan Operatie Steenbreek door hun sterke 
sociale positie in de omgeving.

Afbeelding 15 Winkels en bijeenkomstgelegenheden 
centrum Velp 
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5.3 Steenbreekwijk zuid

De deelgebieden 11 (48% verhard), 12 (43% ver-
hard) en 18 (43 % verhard) worden in de strategie 
samengevoegd tot steenbreekwijk zuid. Dit om-
dat de wijken veel dezelfde kenmerken hebben. 
Zo is steenbreekwijk zuid een gebied binnen Velp 
met veel sociale huurwoningen, een laag gemid-
deld huishoudinkomen en kleine tuinen. De hier-
na beschreven strategie is daarom toepasbaar op 
alle drie de deelgebieden. 

Steenbreekwijk zuid bestaat voornamelijk be-
staat uit panden met de gebruiksfunctie ‘wonen’. 
Veel van deze woningen worden door gezinnen 
bewoond. Basisschoolkinderen is daarom in dit 
gebied een belangrijke bouwsteen (paragraaf 
4.1). Aangeraden wordt om deze bouwsteen op 
alle basisscholen van Velp toe te passen. Het 
effect van bijvoorbeeld de zonnebloemwedstrijd 
zal echter in steenbreekwijk zuid groter zijn bij 
een succes dan bij overige wijken van Velp, om-
dat dit gebied erg versteend is. Voor het zaaien 
van zonnebloemen zullen hier dus in veel geval-
len eerst tegels verwijderd moeten worden. 

Ook zijn ambassadeurs zijn een belangrijk 
bouwsteen in dit gebied (paragraaf 4.4). Zij zijn 
inwoners van de steenbreekwijk die willen ver-
groenen. Het zijn de aangewezen personen om 
andere wijkbewoners mee te krijgen met Opera-
tie Steenbreek. 

Woningcorporatie Vivare heeft veel sociale huur-
woningen in steenbreekwijk zuid.

Zij zijn daarom een belangrijke bouwsteen bin-
nen Operatie Steenbreek (paragraaf 4.6). De 
gemeente wordt geadviseerd in gesprek te gaan 
met deze instantie, om samen tot een groener 
Velp te komen.

Workshop kunnen ook als bouwsteen goed ge-
bruikt worden in dit gebied (paragraaf 4.8). Hier-
door zullen bewoners zich bewuster worden van 
het belang van groen, en leren zijn hoe ze zelf 
een groene tuin kunnen realiseren. Bouwsteen 
‘groen hoveniers’ (paragraaf 4.3) kunnen hierbij 
behulpzaam zijn.

De bouwsteen ‘tuinontwerpwedstrijd’ (paragraaf 
4.7) wordt al toegepast in dit deel van Velp. Ge-
adviseerd word om deze wedstrijd jaarlijks terug 
te laten komen.

In steenbreekwijk zuid worden momenteel 
enkele verouderende woningen herbouwd. Dit 
is een kans voor de gemeente om bouwsteen 
‘gratis tuinontwerp’ (paragraaf 4.9) toe te passen. 
Door de inwoners van de nieuwe woningen gelijk 
een gratis tuinontwerp aan te bieden, is de kans 
groter dat ze hier gebruik van gaan maken, dan 
als de tuin er al ligt.

46% van Velp heeft een laag inkomen. Het groot-
ste deel van deze mensen wonen in de steen-
breekwijk zuid. Ook wonen hier veel eenouder-
gezinnen. Het is bij deze inwonersgroep extra van 
belang om duidelijk te maken dat bij
deelname aan Operatie Steenbreek de benodigd-
heden door de gemeente gefaciliteerd worden.
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Afbeelding 16 Basisscholen in Velp
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5.4 Steenbreek industrie

Het industriegebied van Velp wordt in de nul-
meting aangeduid als deelgebied 17. Met een 
percentage verharding van 55 procent is dit het 
meest versteende gebied van Velp. Uit het re-
ferentieonderzoek kwamen echter geen bouw-
stenen naar voren die betrekking hadden op 
industrie. Daarom wordt geadviseerd om met de 
ondernemers van dit gebied in gesprek te gaan 
over welke maatregelen hier samen getroffen 
kunnen worden om de verstening te verminde-
ren.
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