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DUURZAAMHEID, IEDEREEN HEEFT 
HET EROVER

Waar duurzaamheid jaren geleden nog een  

stoffig onderwerp was, hoor je het nu bijna overal. 

Bijvoorbeeld bij de visitatiecommissie van woning-

coöperatie Staedion, die het een belangrijk onder-

werp vindt voor op de agenda. Of de aannemer  

die aan ons nieuwe kantoor in Moerwijk werkt en 

een stagiair voor duurzaamheid heeft rondlopen  

en advies vraagt van Duurzaam Den Haag. 

 

Mooie woorden en plannen zijn een begin, maar 

het is belangrijk om echt te doen! In heel Den Haag 

gaan steeds meer bewoners zelf aan de slag met 

duurzaamheid en in de publieke opinie is het een 

veelbesproken item. Wij zijn voor bewoners en 

bewonersgroepen in Den Haag daarin hun partner. 

BURGERKRACHT

De logische combinatie van 
duurzaamheid en werk
De Energieacademie failliet. Erg jammer, het was 

een goed concept. Door het wegvallen is er een 

gat ontstaan. Want de wens om duurzaamheid te 

verbinden met het creëren van participatiekansen 

en werkgelegenheid blijven we horen in de stad. 

Het is ook een logische combinatie. Duurzaamheid 

gaat niet alleen om wat het beste is voor de aarde, 

maar ook wat het beste is voor ons mensen. 

Bij gemeente Den Haag wordt er gesproken over 

een circulair ambachtscentrum in samenwerking 

met Schreuder. En de gemeente richt zich op het 

ontwikkelen van de zogenaamde instapeconomie, 

waarbij mensen die tussen een uitkering en een 

reguliere baan zitten, waarde voor onze stad  

creëren en daarvoor een eerlijke beloning krijgen. 

Duurzaam Den Haag is daarnaast bezig met allerlei 

projecten waarmee we vorm geven aan de Nieuwe 

Energie Buurtleerwerkplaats. 

Samen waarde creëren
De stad mooier maken, dat doen we samen,  

ook door elkaar te inspireren. Vanuit gemeente  

Den Haag zijn er initiatieven rond placemaking,  

een methode om met bewoners te werken aan  

de verbetering van de openbare ruimte. Zo krijgt  

je eigen buurt meer waarde en betekenis, omdat  

je er zelf aan hebt bijgedragen. Maar ook het woord 

‘stadsmakers’ valt geregeld. Dit zijn pionierende 

Haagse burgers en ondernemers met inspirerende 

initiatieven die stad een stukje mooier maken.  

En het Museon en Omniversum willen in Den Haag 

nog meer maatschappelijke waarde creëren. Dat 

gaan ze doen door samen bezoekers bewust te 

maken van de schoonheid van onze planeet en het 

belang van duurzaamheid en hen te inspireren om 

hier zelf mee aan de slag te gaan. 
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Wat leeft er in Den Haag betreffen-
de burgerkracht, energiebesparing, 
schone energie en klimaatadaptatie? 
Duurzaam Den Haag is de toonaan-
gevende deskundige organisatie op 
het gebied van deze onderwerpen. 
We zijn vanuit onze adviserende en 
verbindende rol goed op de hoogte 
wat er speelt in de stad! 

In het eerste kwartaal van 2021  
hebben we 28 adviesgesprekken,  
15 afstemmingsoverleggen,  
7 planvormende en besluitvormende 
bijeenkomsten en 7 netwerkbijeen-
komsten bijgewoond en 11 inter-
views gegeven. Elk kwartaal delen 
we wat er leeft in Den Haag in de 
Talk of the Town.



Participatie, nog zo’n populair 
onderwerp
Participatie is hot! Iedereen is op zoek naar het  

ei van Columbus als het gaat om participatie, in 

het bijzonder rond de energietransitie. Duurzaam 

Den Haag zat in het eerste kwartaal van 2021 

als toonaangevende en deskundige partij op het 

gebied van bewonersparticipatie aan tafel bij het 

Planbureau voor de Leefomgeving en bij gemeente 

Den Haag om onze ervaring te delen en advies te 

geven. Wat veel genoemd wordt, is het idee van 

een geloot burgerpanel voor de energietransitie 

in Den Haag. Een manier waarop bewoners actief 

kunnen meedenken met als resultaat dat het beleid 

past bij de mensen waarop het op toegepast wordt 

én dat de bewoners zelf achter het beleid staan. 

Duurzaam Den Haag onderzoekt met andere  

partijen hoe dit in Den Haag vorm kan krijgen. 

KLIMAATADAPTATIE

Iedereen doet mee om de stad  
groener te maken
Wat toch het meest geliefde onderwerp blijft  

als we bewoners en initiatiefnemers in de stad 

spreken, is het vergroenen van de stad. Ook de 

laatste drie maanden! Met leuk nieuws: Den Haag 

is deelnemer aan het NK-Tegelwippen en battelt 

tegen Utrecht. We gaan er uiteraard voor om  

deze uitdaging te winnen. 

In heel de start hebben buurtbewoners initiatieven 

gestart, zoals het evenement “Stadsnatuur Het 

Oude Centrum” maar ook mooie initiatieven in het 

Zeeheldenkwartier, Regentesse-Valkenboskwartier, 

Bezuidenhout-West en Scheveningen. 

Daarnaast hebben de woningcorporaties Vestia, 

Staedion en Haag Wonen Operatie Steenbreek  

nog meer omarmt en trekken we samen op in het 

vergroenen van de ‘hotspots’. Om te beginnen  

met Spoorwijk, waar we met Coalitie Laak samen 

optrekken om de wijk te vergroenen. 

En uiteraard kan de nieuwe Bomennota niet  

vergeten worden, waarin staat dat duizenden  

bewoners dit jaar een gratis boom kunnen planten. 

Onder andere met hulp van Duurzaam Den Haag! 

Het is mooi om te zien hoe iedereen enthousiast 

wordt van het groener maken van onze stad.

De stad slim inzetten
De stad vergroenen is één manier om Den Haag 

beter bestand te maken tegen het veranderende 

klimaat, maar er kan én moet meer gebeuren.  

Een innovatief idee wat in Q1 in Den Haag vorm 

heeft gekregen is het plaatsen van Drainblocks. 

Duurzame, grootschalige ondergrondse reservoirs 

die regenwater opslaan. Een slimme manier om  

zo wateroverlast door klimaatverandering tegen  

te gaan.  

En 2021 is het Jaar van het dak! Een geweldig  

initiatief om de daken van Den Haag slim te  

gebruiken. Voor het opwekken van zonne-energie 

bijvoorbeeld. Of voor een groen dak, wat goed is 

voor de biodiversiteit, wateropvang , luchtzuivering 

én energiebesparing. We horen er al geregeld over. 

Nu moeten we nog met de bewoners aan de slag 

gaan om daadwerkelijk zo veel mogelijk daken te 

verduurzamen. 

ENERGIEBESPARING EN SCHONE 
ENERGIE

De energietransitie in Den Haag
Er zijn het laatste kwartaal veel gesprekken  

gevoerd over de energietransitie in Den Haag.  

Zoals bij het Haags Energienetwerk, Netwerk  

Focuswijken en het Duurzaam Ontbijt. Het belang-

rijkste onderwerp was het proces en de inhoud van 

de komende Transitievisie Warmte. In welke mate 

kunnen bewoners(-initiatieven) daaraan bijdragen? 

En hoe gedetailleerd moet de transitievisie zijn over 

welke wijken wanneer en op welke manier van het 

aardgas afgaan? Met welke mate van isolatie willen 

we dat doen? In Q2 wordt dit verder onderzocht.

Daarnaast zijn er vanuit gemeente Den Haag  

dit jaar diverse inkoopacties voor duurzame maat-

regelen aan de woning. Ook dat is een besproken 

onderwerp in de stad. De activiteiten van wijkinitia-
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https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/bomenbeleid.htm


dende rol. Bijvoorbeeld bij de vraag hoe je nog 

relatief nieuwe cv-ketels kunt hergebruiken als 

woningen aardgasvrij worden.

Daarnaast gaat het in de stad geregeld over de 

landelijke opschaling van de Regiodeal Zuid West. 

Dat horen we vooral in Moerwijk, waar we naartoe 

verhuisd zijn met ons kantoor en specifiek in Moer-

wijk-Oost, een van onze Nieuwe Energie en Groen 

in de Buurt-wijken. 

Met Regiodeal Zuid West wordt 15 miljoen euro  

in het gebied wordt geïnvesteerd door gemeente 

Den Haag en het Rijk. Om samen met bewoners 

en lokale ondernemers de sociale cohesie, werk-

gelegenheid, veiligheid en de economische positie 

van de wijken te vergroten. 

OP HET STADHUIS

De gemeenteraadsverkiezingen  
komen er weer aan
Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Duurzaam Den Haag is door Haagse partijen 
uitgenodigd om in gesprek te gaan over wat er 
te doen staat op het gebied van duurzaamheid 
in de stad. We merken dat duurzaamheid ook 
bij de lokale verkiezingen een belangrijk onder-
werp blijft. Partijen vroegen onze input over de 

energietransitie, energiearmoede, participatie en 
klimaatadaptatie in Den Haag. Maar ook welke 
doelstellingen haalbaar zijn om in 2035 en 2040 
te behalen. We hebben de 10 belangrijkste 
punten gebundeld in een 10-puntenplan die  
we met alle Haagse partijen delen.

Duurzaam Den Haag en Gemeente  
Den Haag zetten de nauwe samen
werking voort
Ook dit jaar werken Duurzaam Den Haag en 

gemeente Den Haag nauw met elkaar samen. 

Sinds dit jaar in een nieuwe constructie, waarbij 

Duurzaam Den Haag uitvoeringspartner is op het 

gebied van participatie, duurzaamheid en energie-

transitie. Communicatie en aanbod van Duurzaam 

Den Haag en communicatie en aanbod van de 

gemeente wordt steeds meer en beter op elkaar 

afgestemd, om het bereik en de impact van ons 

beider activiteiten te vergroten. Dit komt ook tot 

uiting in het mooie interview met directeur  

Heleen Weening op duurzamestad.denhaag.nl. 
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tieven worden erop afgestemd en voor de energie-

coaches is het belangrijk dat zij goed weten wat er 

speelt en wat de mogelijkheden zijn.

ONTWIKKELINGEN OP REGIONAAL EN  
LANDELIJK GEBIED

Ook op regionaal en landelijk gebied zijn er  

verschillende ontwikkelingen. In de netwerken 

Energie Samen en Buurtwarmte was er veel  

aandacht voor de Regionale Energiestrategie  

Rotterdam Den Haag (RES1.0) die is gepubliceerd. 

Waarna het vooral ging over de manier waarop die 

richting gaat geven aan de lokale warmtevisies en 

wijkinitiatieven. 

Deze bottom-up warmte-initiatieven zoeken  

naar meer duidelijkheid over de rol die zij hebben 

in de complexe warmtetransitie, waarbij veel ook 

afhangt van de landelijke wetgeving. Het provinciale 

projectbureau van Energie Samen gaat dit onder-

zoeken en ondersteunen.

Vanuit landelijke innovatieprogramma’s, zoals het 

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s 

(MMIP), wordt gezocht naar leerervaringen van 

lokale initiatieven en naar plekken om innovatieve 

producten en diensten lokaal in praktijk te brengen. 

In dat zoekproces speelden we in Q1 een verbin-

https://www.duurzamestad.denhaag.nl/haagse_aanpakkers/haagse-aanpakkers-heleen-weening-en-duurzaam-den-haag/
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AFSLUITEND: VEEL IDEEËN EN ONTWIKKELINGEN  
MET HETZELFDE DOEL

Dus waar gaat het allemaal over in Den Haag? Veel verschillende onderwerpen, 

maar allemaal met hetzelfde doel: de stad duurzamer maken – zodat wij én de 

generaties na ons met veel plezier in de stad kunnen blijven wonen. 

Mooi om te zien hoe duurzaamheid niet meer als een losstaande opgave wordt 

gezien, maar als onderdeel van de ontwikkeling van de stad. Het wordt steeds 

meer mét de bewoners aangepakt. En er worden slimme combinaties gemaakt, 

zoals het combineren van duurzaamheid en werkgelegenheid. Alleen door  

verbinding en goede samenwerking kunnen we van Den Haag met succes  

een duurzame stad maken. 
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