DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag: co-creatie, ontzorgen
en etalage voor duurzaam ondernemen
Jouw partner in duurzaam doen! Dat is kortgezegd waar het Duurzaam Den Haag om draait. Duurzaam Den Haag
wakkert initiatieven aan in de stad. Door de samenwerking met MVO Nederland ondersteunen we ook bijvoorbeeld
duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire economie.
Op 31 oktober 2015 organiseerde
Duurzaam Den Haag de HK1000, de
Haagse Krach1000, de grootste burgerparticipatie bijeenkomst over duurzaamheid
ooit. Op deze dag stond het delen van de duurzame droom centraal, deel je droom om de stad,
schoner, mooier, leefbaarder en duurzamer te
maken. Met ondernemers, bewoners, studenten,
vrijwilligers en ambtenaren zijn veertig initiatieven uitgewerkt. Voor deze initiatieven zoals Pak
die fiets, Forrest glow, Buurtlab-smart city en OVhalte ontmoetingsplek is samen met de initiatiefnemers en door DDH gezochte partners de
businesscases uitgewerkt en samen met ondernemers wordt het initiatief gerealiseerd.

AANWAKKEREN VAN INITIATIEVEN
“Door de HK1000 komen de echte uitdagingen uit
de stad in een nieuw perspectief. Pak die fiets is
een totaalconcept voor deelfietsen, upcyclen van
weesfietsen en fietsenstalling. Dit om van Den
Haag een aantrekkelijke en inspirerende fietsstad
te maken”, zegt projectleider Sandra Nap.
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de lancering
van de verwenfietsstallingen met Stiels BV.

ONTZORGEN
Naast het aanwakkeren van initiatieven maken we
duurzaam doen makkelijk. We laten zien vanuit
de bewoners of bedrijven zelf, welke stappen er te
nemen zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen of
vloerisolatie te laten installeren. Wij organiseren

de Energiebeurs waar vijftig bedrijven en bewonersinitiatieven voor een dag een pop-upstore
vormen, over stadslandbouw, duurzame kleding,
voedsel en energie. 8000 bezoekers gaan geïnspireerd naar huis om er mee aan de slag gaan. We
organiseren met lokale bedrijven informatiebijeenkomsten over duurzame warmte, zoals
warmtepompen en zonneboilers. En we hebben
een eigen loket: van dinsdag tot vrijdagmiddag is
ons loket geopend in de centrale bibliotheek, laagdrempelig: geen enkele vraag is te gek.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Dit jaar zijn Duurzaam Den Haag en MVO
Nederland intensief samen gaan werken, mogelijk
gemaakt door het programma Duurzaam Door
van RVONl. Hiermee begeleiden we de bedrijven
intensiever die samen naar een toekomstbestendig bedrijventerrein werken, bijvoorbeeld het
ZKD-terrein, het 4e grootste bedrijventerrein van
Nederland. Of de bedrijven die aan de slag willen
met circulair aanbesteden. In Den Haag zijn veel
grote (semi-) publieke organisaties die circulair
hun bedrijfsvoering willen maken. Wij verbinden
deze organisaties en bedrijven met ondernemersontbijt, workshops en evenementen, en maken
duurzaam doen zichtbaar en bereikbaar.

KLIMAATNEUTRAAL ONDERNEMEN
Duurzaam Den Haag beheert ook het
Klimaatfonds. Met dit fonds kunnen ondernemers lokaal hun niet-vermijdbare CO2 uitstoot

HaagseKrach1000
compenseren. Wij investeren deze compensatiegelden in lokale projecten van maatschappelijke
organisaties, zoals scholen, musea en sportverenigingen. Kortom: Duurzaam Den Haag is er
voor alle Haagse ondernemers met duurzame
producten en alle ondernemers en organisaties
met duurzaamheidswens. Wij helpen u graag
verder!

«

Zie voor meer informatie:
www.duurzaamdenhaag.nl of
futureproof.community/cirkels/den-haag

Tweehonderd bedrijven geïnspireerd door
duurzaamheidsprijs en workshops
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