
Nederland gaat van het aardgas af en het klimaat warmt op. Aardgas wordt duurder. 
De gemeente Den Haag wil in 2030 aardgasvrij en klimaatveilig zijn. Om dat mogelijk 
te maken hebben we iedereen nodig en een aantal belangrijke keuzes te maken.

Jouw partner in duurzaam doen
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elektriciteit aardgas

Samen op weg naar een nog mooiere stad!

ENERGIE

GROEN

MENSEN

5-8 ˚C

20.000
woningen per jaar

Hittestress

Haagse Krach: Wat kunnen we samen doen?

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je zelf doen?

groen dak

Koken op inductie

méér planten water opvangen minder tegels méér gras of grind

Operatie Steenbreek
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DE OPGAVE OPLOSSINGEN

Water

Steeds meer bewonersinitiatieven werken samen met 
gemeente en andere partijen aan verduurzaming van hun 
buurt. Sluit je aan bij een buurtinitiatief of start er zelf een!

Den Haag heeft circa 250.000 woningen die samen 
met kantoren circa 2000 kiloton CO2/jaar uitstoten.

Om in 2030 aardgasvrij te zijn, moeten circa 20.000 
woningen per jaar van het aardgas af.

Vanaf 2018 elk jaar dus 1 op de 12 woningen.

Den Haag is een dichtbebouwde stad met relatief 
weinig groen. Om hittestress en wateroverlast te 
voorkomen is meer groen en wateropslag nodig, 
vooral in meest versteende wijken van de stad.

Water is essentieel in een prettige stad. Als het 
hard regent kan het riool de hoeveelheid water 
niet verwerken, zodat we wateroverlast krijgen.
 

Beton en stenen worden warmer dan gras, 
groen en water. Zo is het in het centrum 5 
tot wel 8 graden warmer dan aan de kust!

Zie voor inspiratie:
www.duurzaamdenhaag.nl/haagsewarmte
www.duurzaamdenhaag.nl/nieuwe-energie-en-groen

2018 2030
met een warmtenet elektrisch via een warmtepomp

met extra isolatie

gevoed door bijv aardwarmte

Tegel eruit, plant erin. Help Den Haag vergroenen en 
wolkbreuk-proof worden!

Zie: www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek

energie besparen

maatwerkadvies vragen.

Kijk voor tips op www.duurzaamdenhaag.nl/karavaan

aardgasvrij, klimaatveilig en betaalbaar

Betaalbaar verwarmen zonder aardgas kan grofweg op 
twee manieren en levert veel nieuwe banen op: 

DEN HAAG 2030


