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Edwin Cornelissen, projectleider Operatie Steenbreek Duurzaam Den Haag met de

doorgeeftrofee

Klimaatkrachtig doorgeeftrofee voor geslaagde
regentonactie
Duurzaam Den Haag ontving onlangs de Klimaatkrachtig doorgeeftrofee voor de

geslaagde regentonnen- en Operatie Steenbreek-acties uit handen van

Tuincentrum Ockenburg.
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die mensen ondersteunt die met elkaar hun huis, bedrijf of
omgeving verduurzamen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van
schone energie en meer groen. Initiatieven van bewoners zijn voor ons altijd leidend, want mensen geven vorm
aan een duurzame stad. Dat is Haagse Krach. Door hen met elkaar te verbinden, en met de gemeente,
bedrijven, corporaties en andere partners, vergroten we hun impact.

Edwin Cornelissen, projectleider Operatie Steenbreek: “In 2019 organiseerde Duurzaam Den

Haag  samen met de Kopgroep 2030 de Groene Zaterdag. Hierbij werden ruim 1700 tegels

omgeruild voor groen en werden er 70 regentonnen voor weinig aangeboden. De actie was zo

succesvol dat er tijdens de buurtcamping een vervolgactie werd georganiseerd. Toen zijn er nog

eens bijna 90 tonnen aan de man gebracht.” De actie is georganiseerd door Kopgroep 2030 in

samenwerking met Duurzaam Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door Het

Hoogheemraadschap van Delfland en Tuincentrum Ockenburg  (samen partners van

Klimaatkrachtig Delfland) en de Gemeente Den Haag.

Duurzaam Den Haag maakt samen met vele bewoners en bewonersorganisaties de stad

groener, mooier en klimaatadaptiever. Via Operatie Steenbreek zijn er in 2019 al ruim 30.000

tegels omgeruild voor groene planten.  In 2020 gaan we nog meer onttegelen en vergroenen en

komen er meer regentonnenacties! Heb je ook een idee en wil je samen met ons helpen de stad

klimaatadaptief te maken? Doe mee!

Klimaatkrachtig doorgeeftrofee

Klimaatkrachtig Delfland heeft de doorgeeftrofee ingesteld om aandacht te geven aan

initiatieven ons leefgebied klimaatbestendig maken. Mooie initiatieven zijn nodig om met de

gevolgen van klimaatverandering om te kunnen gaan. Deze kunnen ook inspirerend werken

voor nieuwe initiatieven.
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Charlotte Bos, communicatieadviseur bij Duurzaam Den Haag via 06 10 65 31 53

of charlotte@duurzaamdenhaag.nl
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