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Inleiding
Stichting Steenbreek Katwijk, officieel gestart op 31 juli 2019, is de plaatselijke afdeling van de
landelijke Stichting Steenbreek. Op dit moment hebben zich honderdzestig gemeenten, zes
provincies, vijf waterschappen en enkele woningcorporaties en bedrijven aangesloten bij Steenbreek
om samen allerlei acties te organiseren.
Hoewel Katwijk omringd is door prachtige biotopen als strand, zee en duinen, behoort het bebouwde
gedeelte tot een van de meest versteende gemeenten van Nederland (bron: De Groene
Amsterdammer van 6 mei 2020: ‘De tuin is een aanval’). Die verstening wil Steenbreek Katwijk
tegengaan door de Katwijkse bevolking te informeren en inspireren. Wij sluiten ons aan bij de
bekende slogan ‘Stenen eruit, planten erin’, omdat de gemeente Katwijk veel groener moet en kan.
Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Groen heeft in
veel opzichten een positieve uitwerking op onder meer biodiversiteit, ecologie, gezondheid,
wateroverlast en hittebestrijding.
Missie
Stichting Steenbreek Katwijk wil van de gemeente Katwijk een groenere gemeente maken. Enerzijds
in samenwerking met de gemeente Katwijk waar het gaat om het openbare groen, anderzijds om
Katwijkse bewoners bewust te maken en te activeren voor meer groen in de privéruimtes.
Visie
Het bestuur van Stichting Steenbreek Katwijk acht een groener Katwijk van het allergrootste belang.
Wij baseren ons daarbij op talloze (wetenschappelijke) onderzoeken die aangeven dat een groenere
gemeente bijdraagt aan een grotere biodiversiteit van flora en fauna, aan betere gezondheid en
meer welzijn van de bewoners en aan meer leefplezier. Daarnaast creëert het een sociale
ontmoetingsruimte en meer ruimte voor beweging, en draagt het bij aan de bestrijding van de
hittestress, aan een betere waterhuishouding en aan een betere luchtkwaliteit (bron: Kennisportaal
Klimaatadaptatie).

Uitgangspunten
De doelstellingen van Stichting Steenbreek Katwijk sluiten aan bij de vier landelijke Steenbreekthema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.
Biodiversiteit
Biodiversiteit is van groot belang om de natuur goed haar werk te laten doen. De verscheidenheid
aan dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen vormen de basis voor al het leven op aarde.
Klimaatadaptatie
Door klimaatadaptieve maatregelen kunnen we onze leefomgeving beter bestand maken tegen
extreme weersomstandigheden. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we vaker te maken hebben
met extreme weersomstandigheden zoals grote droogte of enorme plensbuien. De gevolgen zijn
onder meer het vaker voorkomen van hittegolven, het ontstaan van hitte-eilanden, wateroverlast,
overstromingen, ondergelopen wegen, overlopende rioolstelsels en een stijgende zeespiegel.
Sociale cohesie
Door samen met bewoners te werken aan vergroeningsacties zoals het aanleggen van geveltuintjes,
of het beplanten van boomspiegels, wordt de samenhang in een straat of een buurt vergroot. Op
deze manier wordt groen een ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of
ontspannen. Uiteraard willen we ook het aanleggen van voor- en achtertuinen aanmoedigen, evenals
het vergroenen van galerijen en balkons. Iedere inwoner moet naar vermogen en ruimte bij kunnen
dragen aan de vergroening.
Gezondheid
Onderzoek wijst uit dat de natuur een positief effect heeft op onze gezondheid. Een groene
omgeving vermindert stress en bevordert de concentratie. Bovendien kan het gezamenlijk aan een
groenproject werken (buurttuin inrichten, geveltuintjes aanleggen) een middel zijn tegen
eenzaamheid.

Doelstellingen
Onze doelgroep, de bewoners van de gemeente Katwijk (Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk) willen wij
op vier manieren bereiken: door burgers informatie te verstrekken, hen te overtuigen, te inspireren
en te activeren. Aan deze vier manieren zijn onze doelstellingen gekoppeld.
Informeren
Wie goed aangehaakt wil zijn bij kwesties als biodiversiteit en klimaatadaptatie moet zich goed laten
informeren. Voor veel mensen is dat geen dagelijkse kost en niet iedereen is even geïnteresseerd.
Een van de belangrijkste doelstellingen van Steenbreek Katwijk is dan ook om inwoners goed voor te
lichten. Wie kennis van zaken heeft, zal sneller overtuigd raken van het belang om te werken aan een
biodiverse en groene leefomgeving.
Overtuigen
De gegeven informatie moet niet alleen duidelijk en doeltreffend zijn, het moet ook overtuigen.
Werken aan de landelijke Steenbreek-thema’s vraagt om een breed gedragen overtuiging. Wie
overtuigd is van het belang van vergroenen zal immers sneller tot actie overgaan.
Inspireren
Wat helpt om mensen te overtuigen is om voorbeelden te laten zien die kunnen inspireren. Dat
kunnen foto’s of filmpjes zijn, inspirerende verhalen, of mooie voorbeelden in het echt, zoals
bijvoorbeeld te zien zijn tijdens het landelijke Open Tuinen Weekend.
Activeren
Het ultieme doel van Steenbreek is natuurlijk om mensen aan te zetten daadwerkelijk de handen uit
de mouwen te steken voor een groenere leefomgeving.

Doelgroepen
In zijn algemeenheid richten we ons op alle inwoners van de gemeente Katwijk. Alle burgers hebben
een verantwoordelijkheid in het groener en gezonder maken van de leefomgeving.
Daarnaast willen we Katwijkse scholen informeren over het vergroenen van schoolpleinen. We
sluiten daarmee aan bij de landelijke trend om ook bijzondere leefomgevingen, zoals in dit geval
schoolpleinen, groener te maken. Zie bijvoorbeeld: https://www.groenblauweschoolpleinen.nl
Uit onderzoek blijkt dat waar gemeenten het goede voorbeeld geven in het ontstenen en vergroenen
van de leefomgeving burgers dat voorbeeld volgen. Vandaar dat we ook de gemeente en de
gemeentepolitiek bij ons werk willen betrekken.

Communicatie
Media
Website
Facebook
Instagram
Plaatselijke kranten
RTV-Katwijk
Intern
Overleg bestuur: 8 keer per jaar regulier
Regelmatig overleg tussendoor via mail, app en telefonisch
Samenwerking
Stichting Steenbreek Katwijk werkt onder meer samen met de volgende partners:
De Groene Uitdaging
Gemeente Katwijk
Katwijks Collectief: Bewust aan de Kust
Steenbreek landelijk
Wijkraad Katwijk aan den Rijn
Activiteiten
Stichting Steenbreek Katwijk ontwikkelt diverse activiteiten, zoals:
Kraampje Toeristenmarkt
Bloemzaadactie
Afhaalactie vlinderstruiken
Mede-organisatie van groene fietstocht ‘Bewust op de Fiets’
Deelname aan Groengroep gemeente in het kader van Groenbeleidsplan Gemeente Katwijk
Winacties in lokale krantjes
Brief aan gemeenteraad
Gesprek met wethouder en ambtenaren
Oproep aan politieke partijen Katwijk
Tiny Forest
Bloembollenactie
Ophaalactie oude bloembollen voor hergebruik
Deelname aan regionale Steenbreek actie ism Groene Uitdaging en gemeente Katwijk
Nationale Kampioenschappen Tegelwippen
Regentonnenactie
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Tot slot
Stichting Steenbreek Katwijk is nog klein en zou in de toekomst graag opschalen. We zien dat onze
bescheiden acties enthousiasme oproepen bij de Katwijkse bevolking, er is sprake van een
voorzichtige olievlekwerking, maar het moet en kan beter. Samenwerking met de gemeente en
andere groene organisaties werkt stimulerend, en de verwachting is dat we in de komende jaren
meer kunnen gaan doen. Een belangrijk speerpunt zal zijn om meer mensen aan ons te binden om
die olievlekwerking sterker te maken. Met de landelijke Steenbreekorganisatie aan onze zijde moet
dat lukken.

