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Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van

Den Haag wint trofee voor Operatie Steenbreek

Vandaag, 20 september, heeft Geert van Poelgeest namens Duurzaam den Haag de steenbreek-

trofee in ontvangst mogen nemen. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne, bedoeld om

tuinen groener te maken. Betegelde, onderhoudsvrije tuinen hebben een negatief effect op de

natuur. Daarom zijn verschillende steden in Nederland aangehaakt bij Operatie Steenbreek.

Den Haag mocht met de trofee naar huis.

Iedere stad had de mogelijkheid om Operatie Steenbreek naar eigen inzicht in te richten.

Duurzaam Den Haag nam het project namens de gemeente Den Haag onder haar hoede. De

afgelopen weken konden mensen hun tegels inleveren, en kregen dan een plant er voor terug.

Het effect van deze actie was groot. Nu al zijn er 42.749 tegels ingeleverd. Omgerekend is dit het

gewicht van 125 olifanten.

Geert van Poelgeest is de drijvende kracht achter de Operatie in Den Haag. Dankzij zijn inzet

staan er nu door de hele stad vlinder- en bijvriendelijke planten in plaats van stenen. De grote

hoeveelheid ingeleverde tegels, maar ook de variatie in acties hebben Van Poelgeest de trofee

bezorgd. Onder zijn leiding werden er wijkacties opgezet, tegel-inleverpunten opgericht en

workshops gegeven.
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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. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!
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