
Bezoekers Haagse Energiebeurs aan de slag
met duurzaamheid
De Haagse Energiebeurs is vandaag,13 maart, bezocht door ruim
8.000 bezoekers,ruim 20% meer dan tijdens de laatste editie in 2014. Tijdens
de beurskwamen bezoekers alles te weten over duurzaam wonen, tuinieren,
vervoer,voeding en vrije tijd. Directeur Duurzaam Den Haag Heleen Weening:
'Ik heb zoveel mensen gesproken vandaag van studenten tot senioren en
ouders met jonge kinderen. Veel van hen zijn door de Haagse
Energiebeurs geïnspireerd om duurzaam aan de slag te gaan. Het was een
energieke dag en een mooi voorbeeld van Haagsche Krach.'
Veel bezoekers hebben bij de stand van Duurzaam Den Haageen offerte-aanvraag gedaan voor TONZON
vloerisolatie. Zij kunnen alvast aan deslag om hun huis te isoleren met een gratis pakket TONZON
radiatorfolie t.w.v.€ 17,25. Duurzaam Den Haag medewerker Tom: 'Het is mooi dat ik mensen heb kunnen
laten zien dat duurzaam aan de slag gaan niet duur hoeft te zijn. Zoals met radiatorfolie.'

De meeste bezoekers van de Haagse Energiebeurs hebben meegedaan om hun plastic en papieren
afval gescheiden tedeponeren in de afvalbakken van Afval loont. Deopbrengst van al deze grondstoffen
gaat naar het Klimaatfonds. Jørgen van Rijn, initiatiefnemer van Afval loont: 'Ditresultaat ondersteunt onze
plannen om met Afval loont in 2016 congressen teverduurzamen door bezoekers afval te laten scheiden
op het evenement zelf.'

Hoog gewaardeerd

De ruim 8.000 bezoekers van de Energiebeurs waren positief over hetaanbod. Hun waardering was dit
jaar een 8-. 

Tijdens de Haagse Energiebeurs, op zondag 13 maart,hebben Heleen Weening, directeur Duurzaam Den
Haag, Joris Wijsmuller, wethouderDuurzaamheid Gemeente Den Haag en Jan Reijnders, hoofd Centrale
Bibliotheek,het Duurzaam Den Haag Loket in de Centrale Bibliotheek geopend. Haagse bewonersen
ondernemers die duurzaam aan de slag willen, kunnen vanaf dinsdag 15 maartterecht bij het Duurzaam
Den Haag Loket. Dinsdag t/m vrijdag 12.30 – 15.30 uur,staat daar een medewerker van Duurzaam Den
Haag klaar: of het nu gaat omduurzame energie, besparingsmogelijkheden, subsidies, stadstuinieren,
natuur inen rond het huis, of projecten en initiatieven op duurzaamheid. In devitrinekast staan voorbeelden
zoals waterbesparende douchekoppen, ledlampen enisolatie.

Kijk voor een uitgebreide impressie van de Haagse Energiebeursen het Duurzaam Den Haag Loket
op www.duurzaamdenhaag.nl.



U kunt vrij gebruik maken van de bijgevoegde documenten: portret directeur Duurzaam Den Haag Heleen
Weening, foto's feestelijke opening Duurzaam Den Haag Loket met wethouder Duurzaamheid Joris
Wijsmuller, Jan Reijnders, hoofd Centrale Bibliotheek Den Haag, Heleen Weening. En overzichtsfoto's
van de Haagse Energiebeurs 2016.  Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op Charlotte
Bos van Duurzaam Den Haag: 0610653153, charlotte@duurzaamdenhaag.nl.
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Wij geloven dat bewoners en ondernemers de drijvende kracht zijn achter het verduurzamen van Den Haag. Wij
wakkeren deze Haagse Krach aan. Duurzaam Den Haag helpt bewoners en ondernemers bij het realiseren van
initiatieven en biedt producten en diensten aan waarmee iedereen simpel aan de slag kan. De duurzame
successen die we samen behalen, delen we met de rest van de stad. Duurzaam Den Haag staat middenin de
Haagse samenleving, letterlijk en figuurlijk, zichtbaar, tastbaar en in daden. Onafhankelijk en zonder
winstoogmerk. Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen. Meer weten? Ga naar
www.duurzaamdenhaag.nl
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