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Persbericht

Tuinen en straten groener: bewoners ruilen
13.700 tegels om voor planten
Den Haag, 10 december - In 2018 zijn er in Den Haag met de actie Operatie

Steenbreek 13.700 tegels opgehaald en vervangen door groen. Bewoners,

ondernemers en organisaties konden tijdens verschillende acties in de stad tegels

omruilen voor gratis planten. Het totale gewicht van de tegels komt overeen met

het gewicht van 26 Haagse Harry-standbeelden (Grote Markt)!

Grote oppervlakten

⏲



Tegels inruilen voor planten, zo maken we samen de stad groener: goed voor waterberging,

hittebestrijding, natuur en schone lucht. Edwin Cornelissen (Duurzaam Den Haag) leidt het

project en kijkt tevreden terug op dit jaar waarin bijna 14.000 stenen zijn ingewisseld voor

groen. 'We hebben dit jaar ook veel aanvragen van scholen binnengekregen. Dat is natuurlijk

fijn, want het zijn vaak gelijk grote oppervlakten die we dan kunnen aanpakken. En de kinderen

krijgen dan ook mee waarom vergroenen belangrijk is!’

Al Hikmak Moskee in Moerwijk-Oost

De actie die Edwin het meest bij is gebleven is die bij de Al Hikmah Moskee in Moerwijk-Oost in

juni. Bewoners konden naast het omruilen van stenen voor planten, ook meehelpen met het

ontstenen van een groot deel van de straat naast de moskee. Deze werd omgetoverd tot een

groene tuin. Edwin: 'Dat was een hele mooie samenwerking tussen mensen van de Al Hikmah

Moskee, Duurzaam Den Haag, Geloven in Groen, Groen Dichterbij (IVN-Zuid-Holland) en de

buurt. We hebben veel positieve reacties op de tuin gekregen. Het is mooi hoe een gebedshuis zo

een voorbeeldfunctie krijgt voor de buurt. En het smaakt naar meer!'

Rudy van der Aar van de Al Hikmah Moskee: 'Ik vond de actie geweldig. Het maakt het zo

gemakkelijk om op deze manier iets aan groen te doen. Het is lekker praktisch en meteen

zichtbaar.'

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne met als doel samen de verstening van de stad

tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken. In Den Haag organiseert Stichting

Duurzaam Den Haag al vier jaar deze operatie, in opdracht van de Gemeente Den Haag.

Er zit veel in de pijplijn voor volgend jaar. Vorige week is er samen met 40 partners een

verklaring getekend, in het kader van een Klimaatkrachtig Delfland. Dat is een initiatief van

Hoogheemraadschap Delfland om partijen te verbinden en inspirerende voorbeeldmaatregelen

m.b.t. klimaatbestendigheid te laten zien. Operatie Steenbreek is zo’n voorbeeld.

Edwin: ‘In Den Haag zullen we in 2019 vooral aan de slag gaan in de drie buurten van het

project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt. In een van die buurten, Koningsplein en

omgeving, zijn al veel concrete ideeën waar mee aan de slag gaan. Ook in het Zeeheldenkwartier

staan al concrete vergroenacties gepland voor een flink aantal geveltuintjes en een groot

binnenterrein. Ook hebben we alweer veel aanvragen van scholen binnen gekregen. En dit is

nog maar het begin!’

https://duurzaamdenhaag.nl/dit-zijn-we/blog/duurzaam-den-haag-en-partners-slaan-handen-in-een-voor-een-klimaatkrachtige-regio


Super Steenbreker 2018

Inwoners van Den Haag die dit jaar mee hebben gedaan met Operatie Steenbreek maken kans

op de titel Super Steenbreker 2018. Meedoen kan door de voor- en na-foto's te sturen naar

edwin@duurzaamdenhaag.nl. De uitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2019, de datum

volgt nog.

Meer informatie over Operatie Steenbreek via www.duurzaamdenhaag.nl.
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Noot voor de redactie (Niet voor publicatie)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anouk Dehue, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag, 0646074434, anouk@duurzaamdenhaag.nl

Fotocredits (van links naar rechts) Foto 1 en 2 Operatie Steenbreekactie in Laak (fotocredit:

Martijn Beekman) 3. Edwin Cornelissen, projectleider Operatie Steenbreek, 4. Operatie

Steenbreekactie in Moerwijk-Oost bij de Al Hikmah Moskee.

http://www.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

https://duurzaamdenhaag.pr.co/images/298512
https://duurzaamdenhaag.pr.co/images/298513


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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