
Luister naar muzikanten en dichters tijdens
Fete de la Nature
Geniet van Moeder Natuur tijdens het grootste, landelijke
natuurfestival van Nederland op zaterdag 20 en zondag 21 mei:
Fête de la Nature! Geniet van kunst en muziek bij één van de 5
Natuurpodia, spreid je kleedje uit en doe mee met de Grote
Natuurpicknick of ga op kleine diertjes safari in het Zuiderpark.
Esther Vogelaar, de stadsecoloog van Den Haag, zal de
activiteiten openen.

In Den Haag zijn er tijdens Fête de la Nature ruim 30 activiteiten in de natuur voor jong en oud,

georganiseerd door vrijwilligers. Alle activiteiten zijn te vinden op www.fetedelanature.nl

Zuiderpark
Genoeg te beleven in de natuur op 20 en 21 mei! In het Zuiderpark kan je bijvoorbeeld genieten

van een boerenontbijt, een kijkje nemen achter de schermen bij de hertjes of op kleine diertjes

safari!

Bekijk het hele programma in het Zuiderpark op 20 mei.

5 Natuurpodia
Verder zijn er verspreid over de stad 5 Natuurpodia: tuinen en parken waar muzikanten en

dichters hun ode aan de natuur brengen. Op het 4SeizoenenPodium in het Zuiderpark kan je 20

mei genieten van o.a. het Mama Verhalen Koor, Marijke van Geest, cabaretduo 2 Vliegen,

troubadour Musonius en het kleurrijk muziekduo Katakat.

Bekijk de hele programmering van de 5 Natuurpodia op zaterdag 20 en zondag 21 mei.  

Grote Natuurpicknick
Ook kan je meedoen met de Grote Natuurpicknick. Spreid je picknickkleedje op 20 of 21 mei op

je favoriete natuurplek en deel je ervaring met #feteNL.

Operatie Steenbreek

https://www.facebook.com/events/460362400969175/
https://www.facebook.com/events/1887402251472619/
http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/fete-de-la-nature-20-en-21-mei-2017
http://fetedelanature.nl/


Tijdens Fête de la Nature / Groenfeest - Moerwijk is Duurzaam Den Haag met Operatie

Steenbreek aanwezig. Duurzaam Den Haag staat op zondag 21 mei bij de school op de

Beatrijsstraat 10. Je kunt hier je tuintegels omruilen voor gratis planten. Lees meer info.

Hoe kan je meedoen?
- Kijk op de website www.fetedelanature.nl om te zien wat je allemaal kan gaan doen.

- Deel jouw natuurervaringen met anderen met #feteNL

- Maak de stad een beetje groener: ruil je tuintegels in voor gratis planten! 
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Spreid je picknickkleedje op 21 of 22 mei op je favoriete natuurplek met je familie en vrienden of

kom gezellig op 22 mei naar het Zuiderpark in Den Haag en doe mee met de Grote

Natuurpicknick!

In het Zuiderpark worden nog meer activiteiten georganiseerd voor jong en oud.  Op het

Vierseizoenenpodium treden diverse artiesten op, waaronder het Mama Verhalen Koor, er zijn

workshops en excursies. En voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten: boerengolf, een

kikkerspeurtocht en pannenkoeken bakken boven het kampvuur!

Hoe kan je meedoen?

- Kijk op de website www.fetedelanature.nl om te zien wat je allemaal kan gaan doen.

- deel jouw natuurervaringen met anderen: samen picknicken, een natuurfietstocht maken of

juist heel relaxed het groen op je in laten werken.

- samen de stad een beetje groener en natuurlijker maken: plant mooie bloemen in je straat of

start een moestuin.

Wat fluistert de natuur jou in?

De entree is gratis, vier dit feestje in de natuur mee!

http://www.fetedelanature.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,
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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