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Persbericht: 100 Haagse huishoudens gaan 100 dagen 
100% afvalvrij leven! Doe je mee? 
Den Haag - 19 september 2016  
Haagse huishoudens gaan 100 dagen lang zonder restafval leven. Iedereen die mee wil 
doen kan zich opgeven via denhaag.100-100-100.nl. De deelnemende huishoudens gaan 
van 31 oktober 2016 t/m 7 februari 2017 zo goed mogelijk afvalvrij leven door anders in te 
kopen en daardoor minder afval in huis te halen. De verpakkingen die toch in huis worden 
gehaald, worden zo goed mogelijk gescheiden. Bij andere gemeenten is de 100-100-100 
beweging een groot succes geweest. Den Haag is de eerste grote gemeente die deze 
uitdaging aangaat. Afval 100-100-100 is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den 
Haag en de gemeente Den Haag.  

Heleen Weening (Directeur Duurzaam Den Haag): “We gaan het helemaal op de Haagse 

manier doen. We willen naast de usual suspects die al bezig zijn met afvalvrij leven, mensen 

betrekken voor wie afval scheiden niet vanzelfsprekend is. Door samen te werken met 

ambassadeurs uit de stad willen we deze mensen bereiken, zodat echt heel Den Haag meedoet 

met deze mooie uitdaging.”  
 

Boudewijn Revis (wethouder Buitenruimte, gemeente Den Haag): “De gemeente Den Haag 

wil ervoor zorgen dat we in 2018 jaarlijks 9,5 miljoen kilo meer gescheiden afval inzamelen dan 

nu het geval is. Daarvoor zijn er goede voorzieningen nodig en we vragen de Haagse bewoners 

of zij willen helpen door hun afval te scheiden. Door het afval zo veel mogelijk te scheiden in 

stukken die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten, besparen we energie en 

grondstoffen. Dat is beter voor het milieu. Als gemeente zorgen we voor meer voorzieningen 

zodat afvalscheiding voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is.” 
 

Wat is afvalvrij leven? 
Op het platform vinden de deelnemers handige weekopdrachten, tips en adviezen om zo goed mogelijk 

afvalvrij te kunnen leven. Afvalvrij leven wil zeggen dat je op een andere manier boodschappen doet en 

inkoopt, minder weggooit (kliekjesgerechten), meer hergebruikt en daarnaast al het afval dat in huis gehaald 

wordt, zo goed mogelijk gescheiden wordt.  Op deze manier blijft er weinig restafval over. Een aantal 

voorbeelden om restafvalvrij te leven zijn: 

- Zo min mogelijk voorverpakte voedingsmiddelen kopen, zelf tassen meenemen 

- Al je afval zo goed mogelijk scheiden: glas, papier, pmd, gft en rest 

 



Start uitdaging 31 oktober 2016 
Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag zoeken minstens Haagse huishoudens die deze uitdaging 

aandurven. Van jong en oud, van alleenstaand en samenwonend, met en zonder kinderen, van vrijstaand 

wonend en rijtjeshuis en op drie hoog of in een portiekwoning: iedereen mag meedoen. De enige 

voorwaarde is dat de deelnemers in Den Haag wonen.  

 

Haagse aanpak 
Mensen kunnen zich niet alleen spontaan aanmelden, er wordt in Den Haag ook samengewerkt met 

ambassadeurs uit verschillende stadsdelen. Deze ambassadeurs zullen een kleine groep deelnemers 

begeleiden voor wie afval scheiden niet vanzelfsprekend is. De gemeente Den Haag en Duurzaam Den 

Haag willen Hagenaars en Hagenezen met diverse culturele achtergronden en uit alle lagen van de 

bevolking bereiken.  

 

100-100-100 
100-100-100 is een project waarin 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% restafval vrij proberen te 

leven. Afval scheiden is daarvoor erg belangrijk, want het merendeel van ons afval bestaat uit herbruikbaar 

materiaal. Om nog beter inzicht te krijgen hebben we ervaringen, meningen en tips van huishoudens nodig. 

100-100-100 draagt daaraan bij. Het platform denhaag.100-100-100.nl vormt het basisinformatiepunt van de 

Haagse uitdaging. Hierop houdt iedereen bij hoe de uitdaging verloopt. Elke week wegen de deelnemers 

bijvoorbeeld hun restafval. Ook staat hier elke week een leuke weekopdracht klaar.  
 
Doe mee! 
Iedereen die deze uitdaging aan wil gaan, kan zich via de website denhaag.100-100-100.nl inschrijven vanaf 

19 september tot 24 oktober. Via het platform denhaag.100-100-100.nl worden ervaringen, foto’s, video’s en 

tips gedeeld. Dit is openbaar en voor iedereen te volgen, ook voor mensen die zich niet hebben aangemeld. 

Iedereen kan dus meekijken op het platform en de weekopdrachten zelf uitvoeren!  

 

De 100-100-100 uitdaging is al gestart in bijna 100 andere gemeenten in Nederland en blijkt zeer  
succesvol. In deze gemeenten heeft het geleid tot een forse afname van restafval. De deelnemers 
gingen van 250 kilo naar 27,5 kilo restafval per jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Over Duurzaam Den Haag 
Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven 

van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en 

ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en 

diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al 

duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te 

gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en 

ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, 

vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken. 

 

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach 

Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. 

Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te 

geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt 

ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie 

bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. 

Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor 

vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale 

bibliotheek Den Haag.  

 

Jouw partner in duurzaam doen! 

 

 
 

  

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatie adviseur Duurzaam Den 

Haag, tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl 


