
Persbericht

Vergroen het centrum tijdens de Dag van de
Duurzaamheid
Den Haag 6 oktober 2017 - Duurzaam Den Haag zet zich samen met Haagse

bewoners en ondernemers op de Dag van de Duurzaamheid in om het centrum

van Den Haag te vergroenen.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid gaat Duurzaam Den Haag met Haagse bewoners en

ondernemers in het centrum van Den Haag aan de slag met Operatie Steenbreek: tegel eruit,

plant erin. Mensen die meedoen kunnen hun tuin- of stoeptegels inleveren voor gratis planten.

Met meer groen en minder tegels wordt het centrum aantrekkelijker en is er minder

wateroverlast bij stevige regenbuien.

Op dinsdag 10 oktober worden er dankzij deze actie geveltuintjes aangelegd, binnenplaatsen

vergroend, achtertuinen omgetoverd tot groene oases en schoonpleinen vergroend. Duurzaam

Den Haag roept bewoners en ondernemers in het centrum op, om aan te haken bij deze actie.

Doe mee! 

Wil je meedoen met deze actie? Wil je bijvoorbeeld een gratis geveltuintje aanleggen bij je huis

of winkel? Of je tuin/achterplaats omtoveren tot een groen paradijs? Doe dan het volgende:

https://www.facebook.com/operatiesteenbreek/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/dagvandeduurzaamheid?source=feed_text&story_id=1103817446416055


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!

 Stuur een mailtje naar edwin@duurzaamdenhaag.nl 

 Laat weten wat je wil vergroenen (achtertuin/geveltuin/etc) 

 Vermeld waar deze plek is (adres en een telefoonnummer) 

 Vermeld het (geschatte) aantal stoep- of tuintegels dat je/jullie willen inleveren

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag: rosalie@duurzaamdenhaag.nl of 06 158 323 48

http://www.duurzaamdenhaag.nl/
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