
Lezing & Excursie Groene en Levendige Stad
Op zaterdag 29 oktober, 13:30 uur geeft Noud te Riele (Architect & Duurzaam Den Haag

Ambassadeur) een GRATIS lezing over het vergroenen van je omgeving. Deze vindt plaats bij

Kalisvaart Technisch Beheer B.V. aan de Zilverstraat.

 

Noud is in Den Haag heel actief op het gebied van verduurzamen van de woonomgeving. Hij

heeft een zelf een hele mooie, groene stadstuin, middenin de stad! Tijdens deze lezing vertelt

Noud wat je dichtbij huis kan doen om je omgeving groener, levendiger en leefbaarder te

maken. Na de lezing is er een excursie door de stad waar Noud verschillende groene

voorbeelden uit de wijk zal laten zien.

 

Deze lezing is in het kader van Operatie Steenbreek, deze operatie heeft tot doel om tuinen van

particulieren groener te maken. Want Den Haag moet groener worden. Duurzaam Den Haag

coördineert deze Operatie in Den Haag.

Locatie: Kalisvaart Technisch Beheer B.V.,

Zilverstraat 126, 2544 EL Den Haag

Aanvang: 13.30

Aanmelden: aantal personen mailen naar geert@duurzaamdenhaag.nl



Rosalie Ruardy
rosalie@duurzaamdenhaag.nl 
06 106 528 34
rosalie.ruardy

RosalieRuardy

https://twitter.com/RosalieRuardy
skype:rosalie.ruardy
mailto:rosalie@duurzaamdenhaag.nl


OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) 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,
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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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