
Persbericht

Bezoekers Haagse Energiebeurs geïnspireerd
om direct duurzaam aan de slag te gaan
Den Haag 26 november 2017 - De Haagse Energiebeurs heeft vandaag opnieuw

veel bezoekers geïnspireerd om thuis direct duurzaam aan de slag te gaan. Tijdens

de beurs kwamen bezoekers alles te weten over duurzaam wonen, stadstuinieren,

vervoer, eten & drinken en lifestyle.



Kinderen konden zich verwonderen over de machine van het Perpetual Plastic Project: zo

konden zij zelf plastic vermalen, dit laten omsmelten en met een 3D printer een eigen ring of

plastic walvis laten printen. Ook leerden ze spelenderwijs meer over het plastic probleem in de

ocean door middel van de kindertheatervoorstelling 'Plastic Soep'. Veel bezoekers zijn naar huis

gegaan met mooie prijzen na een bezoekje aan de Haagse Krach Karavaan: van

waterbesparende douchekoppen en ledlampen tot radiatorfolie. Hiermee kunnen ze thuis direct

aan de slag met energie besparen. Ook bij de stand van Hou van je Huis zijn bezoekers

geïnspireerd om thuis de energierekening te verlagen: door middel van kleine maatregelingen

die meteen toe te passen zijn, zullen veel bezoekers ruim €300 op hun energierekening

besparen.

'Het was weer een geslaagde dag met een heel divers publiek. Ik heb veel
nieuwe gezichten gezien. Van de standhouders kreeg ik te horen dat zij veel
interessante en mooie gesprekken hebben gehad met de bezoekers: zij
hebben echt mensen kunnen inspireren om eenvoudig en op een leuke manier
zelf duurzaam aan de slag te gaan. Dat is waar we het voor doen bij
Duurzaam Den Haag: met elkaar een mooiere, duurzamere stad maken." 
— Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

De duurzaamheidscoaches van Stichting Aardewerk stonden met 9 dames en 9 verschillende

nationaliteiten op de beurs om mensen te inspireren over een duurzame levensstijl. Van het

tegengaan van voedselverspilling tot het voorkomen van afval op straat: de coaches konden

mensen op verschillende gebieden adviseren.

Ook hebben de bezoekers alles geleerd over duurzaam vervoer. De makers van de Solar Skelter

(een zelfgebouwde skelter aangedreven met zonne-energie) hebben inwoners van Den Haag

kennis laten maken met een handig alternatief vervoersmiddel voor vrachtvervoer. Ook de

mensen van het duurzame buurtinitiatief de Groene Regentes hebben met hun elektrische

deelauto’s op Snappcar mensen geïnspireerd om anders over vervoer na te denken.

__________________________________________

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
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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
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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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