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Persuitnodiging - Stenen ruilen voor gratis
planten tijdens opening Operatie Steenbreek
actie 2019 op Koningsplein met wethouder
Liesbeth van Tongeren

Op zaterdag 13 april gaat het Operatie Steenbreek seizoen 2019 in Den Haag van

start tijdens Groene Zaterdag op het Koningsplein. Van 11.00 uur tot 15.00 uur

kunnen bewoners rondom het Koningsplein hier hun tuintegels omruilen voor

gratis planten. Ook kunnen zij een regenton aanschaffen. Door een bijdrage van

het Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze voor 10 euro te verkrijgen

(op=op). De Haagse wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van

Tongeren en Hoogheemraad Marcel Houtzager zijn aanwezig bij de feestelijke

opening van dit seizoen.
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https://duurzaamdenhaag.pr.co/


Groene Zaterdag is een initiatief van en voor de bewoners rondom Koningsplein en omgeving

en wordt mogelijk gemaakt door: Buurtcommissie Koningsplein, Hoogheemraadschap

Delfland, Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek en Duurzaam Den Haag.

Wat: Groene Zaterdag op Koningsplein, Opening Operatie Steenbreek seizoen

Waar: Koningsplein, 2518 JD Den Haag

Wanneer: Zaterdag 13 april 11.00 - 15.00 uur

Feestelijke opening met Liesbeth van Tongeren en Marcel Houtzager om 11:15 uur.

Het klimaat verandert, tijd voor actie!

De verstening van de stad en het veranderende klimaat (denk aan hoosbuien, langdurige

droogte en extreem hoge temperaturen) leiden steeds vaker tot overlast en schade in de stad: de

stad wordt warmer, regenwater kan niet goed weglopen, er zijn meer overstromingen, minder

plek voor bijen, vlinders en vogels en nog veel meer.

Iedereen kan zelf iets doen om de verstening tegen te gaan, zijn omgeving te vergroenen en het

overtollige regenwater na een zware bui op te vangen. Zo kun je tuintegels vervangen door

groen, een groen dak op je huis of schuur aanbrengen of je regenpijp doorzagen en het water in

een regenton opvangen.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die de verstening van de stad tegengaat door

acties te organiseren waarbij bewoners en bedrijven (tuin)tegels kunnen omruilen voor gratis

planten. De Haagse campagne wordt uitgevoerd door stichting Duurzaam Den Haag in

opdracht van gemeente Den Haag. Sinds de start in 2016 zijn er maar liefst 87.842 tegels

omgeruild voor gratis planten! 

Meer informatie over groene tuinen en Operatie Steenbreek vind je op de website

www.duurzaamdenhaag.nl en op Twitter, Facebook en Instagram.

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de regio Delfland graag klimaatbestendig maken,

maar heeft hierbij de hulp van de 1,2 miljoen inwoners en bedrijven nodig. Van kleine tot grote

initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen. Want regenwater valt overal. Het

hoogheemraadschap is blij met deze Groene Zaterdag op het Koningsplein om de buurt te

vergroenen en zo meer regenwater op te vangen. Daarom draagt het bij in de kosten vanuit de

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

https://www.instagram.com/duurzaam_dh/
https://www.facebook.com/duurzaamdenhaag.nl/
https://twitter.com/duurzaam_dh
https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek
http://www.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,
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!

Het hoogheemraadschap betaalt mee aan de kosten van dit soort maatregelen die de omgeving

klimaatbestendiger maken. Meer informatie over de stimuleringsregeling en de beweging

Klimaatkrachtig Delfland vind je op de website www.klimaatkrachtig.nl en op Twitter, Facebook

en LinkedIn @klimaatkrachtig
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Ben je van plan langs te komen? Meld je aan door een mail te sturen naar

anouk@duurzaamdenhaag.nl of bel naar 06 46 07 44 34.
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http://www.klimaatkrachtig.nl/
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