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Samenvatting 

Deze onderzoeksresultaten1 vormen een bijdrage aan de gemeentelijke 

klimaatadaptatiestrategie en campagne Operatie Steenbreek: 

 Zijn Nijmegenaren bekend met de effecten op de leefomgeving van 

klimaatveranderingen? 

 Is men op de hoogte van mogelijkheden in en om de woning om hier mee om te gaan? 

 Hoe willen burgers geïnformeerd worden over effecten en mogelijkheden? 

 Hoe is het met de bekendheid en doorwerking van de campagne ‘Operatie Steenbreek’, 

in relatie tot de publiekscampagne sinds het afgelopen jaar? 

 

Bekend met effecten klimaatverandering? 

De bij Nijmeegse panelleden meest bekende effecten zijn: 

1. Hevige regenbuien komen vaker voor; 

2. Hitteperiodes komen vaker voor; 

3. Extreem droge periodes komen vaker voor. 

Dit zijn ook effecten die zij het meest hebben bemerkt of aan de orde vinden. 

 

De bij het panel minst bekende effecten zijn: 

1. Vaker blauwalg of botulisme; 

2. In Nijmegen is het (veel) warmer dan in de omgeving; 

3. Langdurige natte periodes komen vaker voor. 

 

Bekend met achtergronden? 

De meest bekende (beleids)achtergronden, die panelleden tevens relevant vinden voor 

Nijmegen: 

1. Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen; 

2. Door minder groen in tuinen kunnen kleine dieren moeilijker overleven; 

3. Door betegelde tuinen ontstaat er vaker wateroverlast in straten en huizen. 

 

De bij het panel minst bekende (beleids)achtergronden, en bovendien minder herkenbaar: 

1. Het aantal betegelde tuinen in Nijmegen is toegenomen; 

2. De gemeente haalt bestrating weg ten gunste van groen; 

3. Door minder groen in tuinen verslechtert de luchtkwaliteit. 

 

Enkele achtergronden zijn ook in 2017 aan ons panel voorgelegd. Dit geeft een indicatief 

beeld van verschuivingen: 

 De bekendheid van de relatie tussen betegeling en warmte in de stad en 

overlevingsmogelijkheden voor kleine dieren is toegenomen; 

 Dat het door betegelde tuinen zomers heter wordt in de stad is volgens een groter deel 

van het panel aan de orde. 

 

 

 

 

                                                                            
1 Onderzoeksmethode: een opiniepeiling. We legden een korte vragenlijst voor aan het Nijmeegse 

stadspanel, ruim 4.000 betrokken Nijmegenaren, met circa 25% respons. Een dergelijke peiling is een 

doelmatige onderzoeksmethode waarbij een zeer divers publiek kan worden bevraagd, goed verspreid over 

onze stad. 
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Handelingsperspectief in en om de woning 

Burgers kunnen op allerlei manieren omgaan met hitte, wateroverlast of droogte. Kennen zij 

bepaalde mogelijkheden voor woning en tuin/balkon? Welke vinden ze interessant voor 

zichzelf? Voorgelegd zijn: 

 Weghalen van tegels, klinkers of asfalt bij de woning; 

 Meer planten, bomen en water in tuin of op balkon; 

 Regenwater in regenton i.p.v. in riool; 

 Regenwater via regenpijp de tuin in laten lopen (‘afkoppelen’); 

 Platte daken bedekken met plantjes (bijvoorbeeld sedum); 

 Aanleggen van een geveltuin of klimplanten tegen de woning; 

 Aanleggen airconditioning in de woning; 

 Aanschaf (plafond)ventilator; 

 Aanleggen warmtepomp om te koelen (naast verwarmen); 

 Aanleggen zonwering; 

 Hogere drempel bij de voordeur tegen wateroverlast; 

 Terugslagklep in uw huisriool. 

 

Resultaten uit de peiling: 

 De meeste maatregelen of mogelijkheden voor burgers zijn behoorlijk bekend, bij 

grofweg 80% - 90% van de panelleden. 

 Alleen het toepassen van een terugslagklep in het huisriool (tegen wateroverlast) is 

relatief onbekend (bij 48% bekend). 

 Interesse is er voor de meeste opties. De meeste interesse is er voor het opvangen van 

regenwater in een regenton (33% heeft interesse), het afkoppelen van de regenpijp 

(29%) en het toepassen van een sedum-dak (26%). 

 Geringe(re) interesse is er voor een hoge deurdrempel tegen wateroverlast (7% heeft 

interesse), het aanschaffen van een (plafond)ventilator (14%) en het weghalen van 

bestrating rond de woning (16%). 

 Ook maatregelen met relevantie voor hittebeperking zijn bij de meesten bekend, en voor 

een kleiner deel interessant. De grootste interesse is er voor het aanleggen van een 

sedum-dak (26% heeft interesse) of zonwering (25%) en voor meer planten, bomen en 

water in tuin of op balkon (22%). Geringe(re) interesse is er voor het weghalen van 

bestrating rond de woning (16% heeft interesse) of de aanschaf van een 

(plafond)ventilator (14%). 

 Van de tuinbezitters toont 40% interesse in het opvangen van regenwater in een 

regenton, 35% vindt het afkoppelen van de regenpijp interessant voor zichzelf, en 18% 

toont interesse voor het weghalen van bestrating bij de woning. 

 Van de panelleden zonder tuin toont 35% interesse in meer planten (of water) op het 

balkon, 15% in het aanleggen van klimplaten tegen de woning, en 15% in het toepassen 

van een sedum-dak. 

 

Versteende tuinen en Operatie Steenbreek 

Hoe is het met de bekendheid en doorwerking van de campagne ‘Operatie Steenbreek’, in 

relatie tot de publiekscampagne die medio 2018 is gestart? 

 Van de panelleden met tuin is bij 27% de voortuin hoofdzakelijk versteend (volledig of 

minimaal de helft) en bij 28% de achtertuin (idem). 

 De campagne is medio 2019 bij een groot deel van het panel bekend: 73% kent ‘Operatie 

Steenbreek Nijmegen’; 
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 De campagne is bij 33% van de panelleden met een versteende achtertuin onbekend; 

 De grootste groep heeft erover gelezen of gehoord (63% van het geheel panel).  Vooral 

in De Brug en/of wijkkranten en in de regionale krant (De Gelderlander). Of men hoorde 

erover via vrienden, bekenden of buren; 

 Subsidiemogelijkheden bij de gemeente Nijmegen zijn bij 29% bekend, het 

Waterservicepunt bij 9%. 

 

Vergroening tuin en informatievergaring 

Zijn er panelleden die de tuin het afgelopen jaar groener hebben gemaakt? Wat was de 

aanleiding? Speelde de publiekscampagne Steenbreek een rol? Zijn mensen bereid om de 

tuin (verder) te vergroenen? En hoe willen burgers geïnformeerd worden over 

mogelijkheden om met klimaateffecten om te gaan? 

 Een behoorlijk deel (20%) van de tuinbezitters heeft een vergroening doorgevoerd het 

afgelopen jaar, nog eens 19% in lichte(re) mate; 

 In een eerdere meting (2018) vonden we een vergelijkbaar percentage. 

 Het betrekken van een nieuwe woning of een ingrijpende vernieuwing van de tuin waren 

daarvoor de belangrijkste aanleidingen 

 Steenbreek wordt door 6% van de ‘tuinvergroeners’ genoemd als belangrijkste 

aanleiding tot verandering in de tuin. 

 Er lijkt een groot potentieel aanwezig: ruim de helft van de panelleden met tuin is bereid 

om de tuin (verder) te vergroenen; 

 Bovendien lijkt de groep die bereid is om de tuin (verder) te vergroenen toe te nemen: 

in een eerdere meting (2018) was dat ruim een kwart van de panelleden. 

 Panelleden die aangeven dat zij bereid zijn om hun tuin te vergroenen, noemen als 

redenen vooral milieuvoordelen zoals betere afvoer van regenwater en meer 

vogels/insecten/dieren in de tuin en het mooiere, groenere uiterlijk. Opvallend is dat 

meer koelte weinig wordt genoemd als voordeel van een groene tuin.  

 Veel genoemde informatievoorkeuren (kanalen) zijn een nieuwsblad of wijkblad, 

websites (zoals huisjeboompjebeter.nl of nijmegen.nl) en een persoonlijke brief of flyer. 

 Weinig genoemde informatievoorkeuren zijn het Waterservicepunt Nijmegen en een 

huis-aan-huis-benadering.
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1. Inleiding 

Het begrotingsprogramma Openbare ruimte van de gemeente Nijmegen richt zich op een 

klimaatadaptatiestrategie en uitvoering van de campagne ‘Operatie Steenbreek’. 

Onderzoek kan een bijdrage leveren aan deze inzet. In hoeverre zijn Nijmegenaren bekend 

met het veranderde klimaat en de effecten daarvan op de leefomgeving? Weten zij welke 

maatregelen ze kunnen nemen om zichzelf te beschermen? En hoe willen bewoners 

geïnformeerd worden over dit soort zaken? En daarnaast: is de campagne Operatie 

Steenbreek bekender geworden na de campagnestart in 2018? Antwoorden op deze vragen 

zijn input voor strategie en campagne(s) de komende jaren. In 2017 en 2018 deden we ook 

metingen. Opdrachtgever is de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Achtergronden onderzoek 

Doel: een bijdrage aan de gemeentelijke klimaatadaptatiestrategie en campagne Operatie 

Steenbreek. 

 

Onderzoeksvragen: 

 Zijn Nijmegenaren bekend met de effecten op de leefomgeving van het veranderde 

klimaat? 

 Is men op de hoogte van eigen mogelijkheden in en om de woning, om hier mee om te 

gaan? 

 Hoe willen burgers geïnformeerd worden over effecten en mogelijkheden er mee om te 

gaan? 

 Hoe is het met de bekendheid en doorwerking van de campagne ‘Operatie Steenbreek’, 

in relatie tot de publiekscampagne sinds het afgelopen jaar? 

 

Onderzoeksmethode: een opiniepeiling. We legden een korte vragenlijst voor aan het 

Nijmeegse stadspanel, ruim 4.000 betrokken Nijmegenaren, met circa 25% respons. Een 

dergelijke peiling is een doelmatige onderzoeksmethode waarbij een zeer divers publiek kan 

worden bevraagd, goed verspreid over onze stad.  
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2. Bekend met effecten klimaatverandering? 

Zijn Nijmegenaren bekend met de effecten op de leefomgeving van het veranderde klimaat? 

Aan het panel is een serie lokale effecten voorgelegd met de vraag of zij hier in algemene zin 

mee bekend zijn, en of ze vinden dat deze in Nijmegen aan de orde zijn. 

 

Deze lokale effecten zijn ontleend aan (beschreven door) de Rijksoverheid, Planbureau voor 

de Leefomgeving, Wageningen University en het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma 

Water en Klimaat2: 

 Hitteperiodes komen vaker voor; 

 In Nijmegen is het (veel) warmer dan in de omgeving; 

 Onaangenaam warme nachten komen vaker voor; 

 Hevige regenbuien komen vaker voor; 

 Langdurige natte periodes komen vaker voor; 

 Extreem droge periodes komen vaker voor; 

 Een toename van wateroverlast in woningen of straten; 

 Vaker blauwalg of botulisme. 

 

De bij Nijmeegse panelleden meest bekende effecten zijn: 

1. Hevige regenbuien komen vaker voor; 

2. Hitteperiodes komen vaker voor; 

3. Extreem droge periodes komen vaker voor. 

 

De bij het panel minst bekende effecten zijn: 

1. Vaker blauwalg of botulisme; 

2. In Nijmegen is het (veel) warmer dan in de omgeving; 

3. Langdurige natte periodes komen vaker voor. 

 

Effecten die in Nijmegen het meest aan de orde zijn volgens panelleden: 

1. Hitteperiodes komen vaker voor; 

2. Hevige regenbuien komen vaker voor; 

3. Extreem droge periodes komen vaker voor. 

 

Effecten die in onze stad het minst aan de orde zijn volgens panelleden: 

1. Langdurige natte periodes komen vaker voor; 

2. In Nijmegen is het (veel) warmer dan in de omgeving; 

3. Een toename van wateroverlast in woningen of straten. 

 

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen mensen met of zonder achtertuin. Panelleden met 

een betegelde achtertuin3 vinden de meeste effecten wat minder aan de orde. 

  

                                                                            
2 Deze lokale effecten zijn ontleend aan: 

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/gevolgen-klimaatverandering  

2. https://www.pbl.nl/publicaties/2012/effecten-van-klimaatverandering-in-nederland-2012 

3. https://www.wur.nl/nl/show/De-verandering-van-het-klimaat-in-Nederlandse-steden.htm 
4. https://waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/kenniskrant-voor-een-

klimaatbestendige-stad/heet-nieuws/kaarten/ 

 
3 Volledig betegeld of minimaal voor de helft betegeld. 
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Grote warmte tijdens de Vierdaagse van Nijmegen 

 

Figuur 1: Bekendheid en voorkomen lokale klimaateffecten 

 

Hitteperiodes komen vaker voor 

Hitteperiodes  2019   

aan de orde  78%   

niet aan de orde  9%   

onbekend  13%   

 

Hevige regenbuien komen vaker voor 

Hevige regenbuien  2019   

aan de orde  76%   

niet aan de orde  11%   

onbekend  13%   

 

Extreem droge periodes komen vaker voor  

Droge periodes  2019   

aan de orde  74%   

niet aan de orde  11%   

onbekend  15%   

 

Onaangenaam warme nachten komen vaker voor 

Warme nachten  2019   

aan de orde  58%   

niet aan de orde  20%   

onbekend  22%   
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Een toename van wateroverlast in woningen of straten  

Wateroverlast  2019   

aan de orde  51%   

niet aan de orde  24%   

onbekend  25%   

 

Vaker blauwalg of botulisme 

Blauwalg of botulisme  2019   

aan de orde  43%   

niet aan de orde  11%   

onbekend  46%   

 

In Nijmegen is het (veel) warmer dan in de omgeving 

Nijmegen warmer  2019   

aan de orde  40%   

niet aan de orde  28%   

onbekend  32%   

 

Langdurige natte periodes komen vaker voor  

Natte periodes  2019   

aan de orde  28%   

niet aan de orde  39%   

onbekend  32%  

 

 
Wateroverlast in Nijmegen na een onweersbui. 
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3. Bekend met achtergronden? 

Aan het panel is een serie (beleids)achtergronden voorgelegd met de vraag of zij hier in 

algemene zin mee bekend zijn, en daarnaast vinden dat ze in Nijmegen aan de orde zijn: 

 Het aantal betegelde tuinen in Nijmegen is toegenomen;  

 De gemeente haalt bestrating weg ten gunste van groen (bijv. op pleinen); 

 Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen; 

 Door betegelde tuinen wordt het zomers heter in de stad; 

 Door minder groen in tuinen kunnen kleine dieren moeilijker overleven; 

 Door betegelde tuinen ontstaat er vaker wateroverlast in straten en huizen; 

 Door minder groen in tuinen verslechtert de luchtkwaliteit. 

 

De bij Nijmeegse panelleden meest bekende (beleids)achtergronden, en tevens volgens 

hen aan de orde in Nijmegen zijn: 

1. Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen; 

2. Door minder groen in tuinen kunnen kleine dieren moeilijker overleven; 

3. Door betegelde tuinen ontstaat er vaker wateroverlast in straten en huizen. 

 

De bij het panel minst bekende (beleids)achtergronden, en bovendien minder 

herkenbaar zijn: 

1. Het aantal betegelde tuinen in Nijmegen is toegenomen; 

2. De gemeente haalt bestrating weg ten gunste van groen; 

3. Door minder groen in tuinen verslechtert de luchtkwaliteit. 

 

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen mensen met of zonder achtertuin. Panelleden met 

een betegelde achtertuin zijn wat minder bekend met achtergronden en  vinden ze ook wat 

minder aan de orde. 

Vergelijking 2017 – 2019 

Enkele achtergronden zijn ook in 2017 aan ons panel voorgelegd. Dit geeft een indicatief 

beeld van eventuele verschuivingen: 

 Meer bekendheid van de relatie tussen betegeling en warmte in de stad (14% -> 10% 

onbekend) en overlevingsmogelijkheden voor kleine dieren (9% -> 5% onbekend). 

 Dat het door betegelde tuinen zomers heter wordt in de stad is volgens een groter deel 

van het panel aan de orde (70% -> 84% aan de orde). 

 

 
Groen schoolplein, voorzien van een  ‘halfverharding’ 
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Figuur 2: Bekendheid met achtergronden 

 

Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen 

Groene schoolpleinen  2019   

aan de orde  94%   

niet aan de orde  2%   

onbekend  5%   

 

Door minder groen in tuinen kunnen kleine dieren moeilijker overleven 

overleven kleine dieren 2017 2019   

aan de orde 87% 93%   

niet aan de orde 4% 2%   

onbekend 9% 5%   

 

Door betegelde tuinen ontstaat er vaker wateroverlast in straten en huizen 

Wateroverlast door tegeltuinen 2017 2019   

aan de orde 80% 87%   

niet aan de orde 11% 4%   

onbekend 9% 8%   

 

Door betegelde tuinen wordt het zomers heter in de stad 

Warmer door tegeltuinen 2017 2019   

aan de orde 70% 84%   

niet aan de orde 15% 6%   

onbekend 14% 10%   

 

Door minder groen in tuinen verslechtert de luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit verslechtert 2017 2019   

aan de orde 80% 79%   

niet aan de orde 7% 6%   

onbekend 14% 15%   

 

De gemeente haalt bestrating weg ten gunste van groen (bv. op pleinen) 

Groen voor bestrating  2019   

aan de orde  62%   

niet aan de orde  9%   

onbekend  29%   
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Het aantal betegelde tuinen in Nijmegen is toegenomen 

Toename betegelde tuinen  2019   

aan de orde  46%   

niet aan de orde  9%   

onbekend  45%   
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4. Handelingsperspectief in en om de woning 

Burgers kunnen op allerlei manieren omgaan met hitte, wateroverlast of droogte. Kennen zij 

bepaalde mogelijkheden voor woning en tuin/balkon? Welke vinden ze interessant voor 

zichzelf? 

 

Voorgelegd zijn: 

 Weghalen van tegels, klinkers of asfalt bij de woning; 

 Meer planten, bomen en water in tuin of op balkon; 

 Regenwater in regenton i.p.v. in riool; 

 Regenwater via regenpijp de tuin in laten lopen (‘afkoppelen’); 

 Platte daken bedekken met plantjes (bijvoorbeeld sedum); 

 Aanleggen van een geveltuin of klimplanten tegen de woning; 

 Aanleggen airconditioning in de woning; 

 Aanschaf (plafond)ventilator; 

 Aanleggen warmtepomp om te koelen (naast verwarmen); 

 Aanleggen zonwering; 

 Hogere drempel bij de voordeur tegen wateroverlast; 

 Terugslagklep in uw huisriool. 

 

Resultaten uit de peiling: 

 De meeste maatregelen of mogelijkheden voor burgers zijn behoorlijk bekend, bij 

grofweg 80% - 90% van de panelleden. 

 Alleen het toepassen van een terugslagklep in het huisriool (tegen wateroverlast) is 

relatief onbekend (bij 48% bekend). 

 Interesse is er voor de meeste opties4. Veel interesse is er voor het opvangen van 

regenwater in een regenton, het afkoppelen van de regenpijp en het toepassen van een 

sedum-dak. 

 Geringe(re) interesse is er voor een hoge deurdrempel tegen wateroverlast, het 

aanschaffen van een (plafond)ventilator en het weghalen van bestrating bij de woning5. 

 Ook maatregelen met relevantie voor hittebeperking zijn bij de meesten bekend, en 

voor een kleiner deel interessant. De grootste interesse is er voor het aanleggen van een 

sedum-dak (26% heeft interesse) of zonwering (25%) en voor meer planten, bomen en 

water in tuin of op balkon (22%). Geringe(re) interesse is er zoals gezegd voor het 

weghalen van bestrating rond de woning (16% heeft interesse) of de aanschaf van een 

(plafond)ventilator (14%). 

 Van de tuinbezitters toont 40% interesse in het opvangen van regenwater in een 

regenton, 35% vindt het afkoppelen van de regenpijp interessant voor zichzelf, en 18% 

toont interesse voor het weghalen van bestrating bij de woning. 

 Van de panelleden zonder tuin toont 35% interesse in meer planten (of water) op het 

balkon, 15% in het aanleggen van klimplaten tegen de woning, en 15% in het toepassen 

van een sedum-dak. 

                                                                            
4 Aandachtspunt is dat huishoudens die een maatregel al hebben doorgevoerd (bijvoorbeeld reeds een 

regenton gebruiken) waarschijnlijk hier geen interesse aangeven. 
5 Voor een deel van de panelleden is deze optie niet of minder relevant vanwege de woonsituatie 

(flatwoning, geen tuin etc.) 
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Interesse voor vergroening van particuliere tuinen. 

 

Figuur 3: Bekendheid en interesse maatregelen 

 

Weghalen van tegels, klinkers of asfalt bij de woning  

Tegels weghalen  2019   

bekend  95%   

interessant voor mij  16%   

 

Meer planten, bomen en water in tuin of op balkon  

Groen toevoegen tuin of balkon  2019   

bekend  92%   

interessant voor mij  22%   

 

Regenwater in regenton i.p.v. in riool  

Regenton  2019   

bekend  83%   

interessant voor mij  33%   

 

Regenwater via regenpijp de tuin in laten lopen (‘afkoppelen’)  

Regenpijp afkoppelen  2019   

bekend  82%   

interessant voor mij  29%   
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Platte daken bedekken met plantjes (bijvoorbeeld sedum) 

Sedumdak  2019   

bekend  85%   

interessant voor mij  26%   

 

Aanleggen van een geveltuin of klimplanten tegen de woning 

Klimplanten gevel  2019   

bekend  81%   

interessant voor mij  17%   

  

Aanleggen airconditioning in de woning 

Airco  2019   

bekend  82%   

interessant voor mij  20%   

 

Aanschaf (plafond)ventilator 

Ventilator  2019   

bekend  84%   

interessant voor mij  14%   

 

Aanleggen warmtepomp om te koelen (naast verwarmen) 

Warmtepomp  2019   

bekend  73%   

interessant voor mij  20%   

 

Aanleggen zonwering 

Zonwering  2019   

bekend  84%   

interessant voor mij  25%   

 

Hogere drempel bij de voordeur tegen wateroverlast 

Hoge drempel  2019   

bekend  70%   

interessant voor mij  7%   

 

Terugslagklep in uw huisriool 

Terugslagklep  2019   

bekend  48%   

interessant voor mij  21%   
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5. Versteende tuinen en Operatie Steenbreek 

 

 
 

Hoe is het met de bekendheid en doorwerking van de campagne ‘Operatie Steenbreek’, in 

relatie tot de publiekscampagne die medio 2018 is gestart? 

 

 Van de panelleden met tuin is bij 27% de voortuin hoofdzakelijk versteend (volledig of 

minimaal de helft) en bij 28% de achtertuin (idem). 

 De campagne is bij een groot deel van het panel bekend: 73% kent ‘Operatie Steenbreek 

Nijmegen’; 

 De campagne is bij panelleden met een versteende achtertuin wat minder bekend: bij 

33% van deze groep is Steenbreek onbekend; 

 De grootste groep heeft erover gelezen of gehoord (59%).  Vooral in De Brug en/of 

wijkkranten en in de regionale krant (De Gelderlander). Of men hoorde erover via 

vrienden, bekenden of buren; 

 Subsidiemogelijkheden bij de gemeente Nijmegen zijn bij 29% bekend, het 

Waterservicepunt bij 9%. 

 

 
Versteende achtertuin (Haarlem)  

https://www.debastei.nl/nl/projecten/operatie-steenbreek


 

 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  =  Nota, beleids- of projectplan  
 

 

 17 

  

Verstening achtertuinen en voortuinen 

Van de groep deelnemende panelleden bezit 80% een achtertuin, en 93% een voortuin. 

 

Overzicht verstening achtertuin (panelleden met achtertuin) 

Overzicht verstening achtertuin  2019   

achtertuin is (hoofdzakelijk) bedekt met 

stenen of andere verharding 
 9%   

achtertuin voor minimaal de helft bestraat  19%   

achtertuin voor minder dan de helft 

bestraat 
 41%   

mijn achtertuin is niet of nauwelijks 

bestraat (vooral grond, gras, beplanting 

e.d.) 

 28%   

anders  3%   

 

 Van panelleden met een achtertuin heeft 9% een volledig verharde achtertuin, en 

daarnaast is 19% van deze tuinen voor minimaal de helft bestraat. Dat maakt dat 28% 

van de tuinbezitters een stenige achtertuin heeft. 

 Bij het overige deel is de achtertuin voor minder dan de helft bestraat (41%, de grootste 

groep) of niet of nauwelijks bestraat (28%). 

 

Overzicht verstening voortuin (panelleden met voortuin) 

Overzicht verstening voortuin  2019   

mijn voortuin is (hoofdzakelijk) bedekt met stenen of 

andere verharding 
 10%   

mijn voortuin is voor minimaal de helft bestraat  17%   

mijn voortuin is voor minder dan de helft bestraat  29%   

mijn voortuin is niet of nauwelijks bestraat (vooral grond, 

gras, beplanting e.d.) 
 39%   

anders  5%   

 

 Van panelleden met een voortuin heeft 10% een volledig verharde voortuin, en 

daarnaast is 17% van deze tuinen voor minimaal de helft bestraat. Dat maakt dat 27% 

van de tuinbezitters een stenige voortuin heeft. 

 Er is een duidelijk verband tussen de aanwezigheid van een stenige voortuin én een 

stenige achtertuin. M.a.w. de kans is relatief groot dat een woning met een stenige 

voortuin ook een stenige achtertuin heeft. 

 Opvallend is dat van de deelnemende panelleden met voortuin 29% aangeeft dat deze 

voor minder dan de helft bestraat is en 39% dat deze niet of nauwelijks bestraat is (de 

grootste groep). 

  



 

 

18  

  

Bekendheid Operatie Steenbreek Nijmegen 

In het kader van de landelijke campagne Operatie Steenbreek’ is medio 2018 in Nijmegen 

een publiekscampagne gestart. Hoe is het met de bekendheid en doorwerking van de 

campagne ‘Operatie Steenbreek Nijmegen’? 

 

 
 

https://www.debastei.nl/nl/projecten/operatie-steenbreek
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In Nijmegen loopt een publiekscampagne over het groener maken van tuinen, straten 

en pleinen. Kent u deze ‘Operatie Steenbreek Nijmegen’? 

Kent u Steenbreek?  2019   

ja, bekend  73%   

nee, onbekend  27%   

 

Kennis over Steenbreek 

Steenbreek (% panel, meerdere antwoorden mogelijk)  2019   

erover gehoord of gelezen  63%   

ik wist dat er subsidiemogelijkheden zijn bij de gemeente 

Nijmegen 
 29%   

ik ken voorbeelden (zoals een groener schoolplein)  24%   

bekend dat weervrouw Margot Ribberink ambassadeur is  21%   

bekend via Boomfeestdag  17%   

de speciale website ‘debastei.nl/steenbreek’ bekeken  11%   

ik wist dat de gemeente een ‘waterservicepunt’ heeft dat 

burgers kan helpen 
 9%   

ik wist dat er subsidiemogelijkheden zijn bij het Waterschap 

Rivierenland 
 5%   

activiteiten in mijn buurt (bijvoorbeeld kraampje)  5%   

anders  5%   

Onder anders zijn o.a. genoemd: kennis via ‘mijn wijkplan’, bekend met of betrokken bij specifieke 

voorbeelden, spandoeken in de openbare ruimte gezien, kennis via het werk (bijvoorbeeld een waterschap). 

 

 De campagne is medio 2019 bij een groot deel van het panel bekend: 73% kent ‘Operatie 

Steenbreek Nijmegen’, voor 27% is deze onbekend. Er zijn weinig verschillen in 

bekendheid tussen mensen met of zonder tuin; 

 De campagne is bij de panelleden met een versteende achtertuin6 wat minder bekend: 

bij 33% van deze groep is Steenbreek onbekend. 

 

 De grootste groep heeft erover gelezen of gehoord (63%).  Vooral in De Brug en/of 

wijkkranten en in de regionale krant (De Gelderlander). Of men hoorde erover via 

vrienden, bekenden of buren; 

 Subsidiemogelijkheden bij de gemeente Nijmegen zijn bij 29% bekend, het 

Waterservicepunt bij 9%. 

 Een kwart (24%) kent voorbeelden in de stad, zoals schoolpleinen waar tegels zijn 

vervangen door beplanting, een deel (21%) weet dat vm. weervrouw Margot Ribberink 

ambassadeur is. 

 

 

  

                                                                            
6 Volledig betegeld of minimaal de helft betegeld. 
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Hoe of waar heeft u over Steenbreek gehoord of gelezen? (Meerdere antw. mogelijk) 

Hoe of waar gehoord of gelezen?  %antwoorden   

de Brug / wijkkranten  57%   

regionale krant  46%   

via vrienden, bekenden, buren  22%   

TV  12%   

buurtactiviteiten  12%   

facebook  11%   

landelijke krant  8%   

radio  4%   

weet niet  9%   

anders  14%   

Onder anders zijn o.a. genoemd: banieren en spandoeken in de stad, deze en eerdere stadspanelpeilingen, 

Green Capital-activiteiten, loket duurzaamheid gemeente Nijmegen, internet-informatie zoeken, via het 

werk, folder tuincentrum. 

Vergroening tuin en informatievergaring 

Zijn er panelleden die de tuin het afgelopen jaar groener hebben gemaakt? Stenen er uit, 

planten of water er in? En wat was de belangrijkste aanleiding daarvoor? Speelde de 

publiekscampagne Steenbreek een rol? 

 

Zijn mensen bereid om de tuin (verder) te vergroenen? En hoe willen burgers geïnformeerd 

worden over mogelijkheden om met klimaateffecten om te gaan? 

 

 Een behoorlijk deel (20%) van de tuinbezitters heeft een vergroening doorgevoerd het 

afgelopen jaar, nog eens 19% in lichte(re) mate; 

 In een eerdere meting (2018) vonden we een vergelijkbaar percentage. 

 Het betrekken van een nieuwe woning, een ingrijpende vernieuwing van de tuin en 

de behoefte aan een groenere tuin waren daarvoor de belangrijkste aanleidingen. 

 Steenbreek wordt door 6% van de ‘tuinvergroeners’ genoemd als belangrijkste 

aanleiding tot verandering in de tuin. 

 Er lijkt een groot potentieel: ruim de helft van de panelleden met tuin is bereid om de 

tuin (verder) te vergroenen; 

 Bovendien lijkt de groep  die bereid is om de tuin (verder) te vergroenen toe te nemen: 

in een eerdere meting (2018) was dat ruim een kwart van de panelleden7. 

 Panelleden die aangeven dat zij bereid zijn om hun tuin te vergroenen, noemen als 

redenen vooral milieuvoordelen zoals betere afvoer van regenwater en meer 

vogels/insecten/dieren in de tuin en het mooiere, groenere uiterlijk. Opvallend is dat 

meer koelte weinig wordt genoemd als voordeel van een groene tuin.8 

                                                                            
7 Het betreft opiniepeilingen die niet zijn gericht op volledige representativiteit. Daarmee is deze vergelijking 

in de tijd indicatief. 
8 Meting 2018. Panelleden die niet (verder) willen vergroenen, geven allereerst aan dat zij al genoeg groen in 

de tuin hebben. Vervolgens gaan veel toelichtingen over de functionaliteit van bestrating, daarnaast over de 
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 Veel genoemde informatievoorkeuren (kanalen) zijn een nieuwsblad of wijkblad, 

websites (zoals huisjeboompjebeter.nl of nijmegen.nl) en een persoonlijke brief of flyer. 

 Weinig genoemde informatievoorkeuren (kanalen) zijn het Waterservicepunt Nijmegen 

en een huis-aan-huis benadering. 

 

Heeft u de tuin het afgelopen jaar groener gemaakt? Stenen er uit, planten er in? 

Tuin groener gemaakt? 2018 2019   

ja 39% 39%*   

nee 49% 57%   

anders 12% 5%   

(*) 2019: ja 20%, enigszins 19% 

 

Wat was de belangrijkste aanleiding voor vergroenen van de tuin het afgelopen jaar? 

Aanleiding tuin vergroenen  2019   

tuin vernieuwd / nieuwe woning  45%   

behoefte groenere tuin, mooier, gezelliger  10%   

kennis/inzicht in milieu- of natuurvoordelen gekregen  7%  

de campagne Operatie Steenbreek  6%   

overlast van warmte, droogte  6%   

Nijmegen Green Capital, advies, workshop  4%  

tuinprogramma op TV, aandacht media  3%   

eetbaar groen, fruit  3%   

wateroverlast  2%  

anders  13%   

 

Bent u bereid om uw tuin (verder) te vergroenen (tegels eruit, planten erin)? 

Bereid verder te vergroenen? 2018 2019   

zeker wel 12% 27%   

waarschijnlijk wel 16% 33%   

waarschijnlijk niet 41% 33%   

zeker niet 31% 7%   

 

  

                                                                            
moeite en het geld dat nodig is voor met name het onderhouden van een groene tuin. Tot slot zijn er 

mensen die de tuin recent van tegels hebben voorzien en dat voorlopig niet willen veranderen. 
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Hoe zou u het liefst informatie krijgen over aanpassingen in en om uw huis, tegen 

hitte, wateroverlast of droogte? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Hoe informatie?  % antwoorden   

nieuwsblad, wijkblad  56%   

websites (zoals huisjeboompjebeter.nl of nijmegen.nl)  49%   

brief of flyer  34%   

social media  18%   

via een kenniscentrum zoals De Bastei  16%   

persoonlijk contact met adviseur  15%   

filmpjes bekijken online  15%   

via actieve buurtgenoten  11%   

afspraak maken Waterservicepunt Nijmegen  5%   

aan huis benaderd worden  4%   

anders  7%   

Onder anders zijn vooral genoemd: ‘geen behoefte aan informatie’, ‘zoek zelf desgewenst gerichte 

informatie’, en ‘via de verhuurder zoals woningcorporatie’. 

Vergelijking 2018 – 2019 

Vragen over het daadwerkelijk vergroenen van de tuin, en eventuele bereidheid tot (verder) 

vergroenen zijn ook in 2018 aan ons panel voorgelegd. Dit geeft een indicatief beeld van 

eventuele verschuivingen9. Een behoorlijk deel van de tuinbezitters geeft aan al met 

vergroeningen bezig te zijn geweest. Het aandeel dat bereid is om dit in de toekomst te doen 

lijkt toe te nemen: 

 20% van de tuinbezitters heeft een vergroening doorgevoerd het afgelopen jaar, nog 

eens 19% in lichte(re) mate. In 2018 vonden we een vergelijkbaar percentage van in 

totaal 39%. 

 60% van de panelleden met tuin geeft in 2019 aan bereid te zijn om de tuin (verder) te 

vergroenen; in 2018 was dat 28% van de panelleden. 

                                                                            
9 Het betreft opiniepeilingen die niet zijn gericht op volledige representativiteit. Daarmee is deze vergelijking 

in de tijd indicatief. 


