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Persbericht

Start Operatie Steenbreek 2020: stenen ruilen
voor gratis planten in Bezuidenhout
Den Haag 9 maart 2020 - Op zaterdag 14 maart is de aftrap van Operatie

Steenbreek 2020 in Den Haag, Bezuidenhout. Een gezamenlijk team

van Duurzaam Den Haag en PitZtop staat van 12:00 - 16.00 uur met een kar vol

planten bij het SoZa gebouw aan de Wilhelmina van Pruisenweg

55. Buurtbewoners en ondernemers kunnen hier hun tuintegels omruilen voor

gratis planten. Hoe meer hoe beter!

Een groene stad is beter voor mens en dier 
De leefomgeving van bewoners in Den Haag versteent in rap tempo en dat is slecht voor mens

en dier. Een betegelde tuin is lekker praktisch: weinig onderhoud en altijd klaar voor het

nieuwe seizoen. Maar het is slecht voor je gezondheid en de natuur. Daarom moeten we in Den

Haag vergroenen. Door een groene omgeving te creëren blijven meer insecten en andere dieren

in de stad, zorgen grote regenbuien voor minder wateroverlast en is het tijdens extreme hitte

wat beter uit te houden. En dit is de verantwoordelijkheid van bedrijven, overheid én bewoners!

Bewoners kunnen hun steentje bijdragen door de stenen in voor- en achtertuin te vervangen

voor groen. Met Operatie Steenbreek kan dit op een hele laagdrempelige manier. 

Operatie Steenbreek 
Operatie Steenbreek is een landelijke actie die sinds 2016 in Den Haag wordt uitgevoerd door

Duurzaam Den Haag in opdracht van de gemeente. Het doel is bewoners bewust maken van de

negatieve effecten van een versteende tuin. Sinds 2016 zijn er er al bijna 100.000 stenen

ingeleverd! Meer informatie en voorwaarden over Operatie Steenbreek op

www.duurzaamdenhaag.nl
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Wat? Operatie Steenbreek in Bezuidenhout, stenen ruinen voor gratis planten

Wanneer? Zaterdag 14 maart van 12 tot 16 maart

Waar? Wilhelmina van Pruisenweg 55 Den Haag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Noot voor de redactie 
Voor vragen of als je wil langskomen op 14 maart, neem contact op met Anouk Dehue,

communicatieadviseur, 06-46074434, anouk@duurzaamdenhaag.nl 

De foto's zijn rechtenvrij te gebruiken



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

https://duurzaamdenhaag.pr.co/images/348805
https://duurzaamdenhaag.pr.co/images/277059
https://duurzaamdenhaag.pr.co/images/277058


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.

Duurzaam Den Haag – jouw partner in duurzaam doen! 
www.duurzaamdenhaag.nl
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