
Duurzaamheid 
lééft in Den Haag
Laat je inspireren door initiatieven in Haagse wijken
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Voorwoord 
Niet lang geleden was ik bij een bijeenkomst van inwoners en ondernemers rond het 
thema: hoe maken we Den Haag nog duurzamer? Ook hier merkte ik weer hoeveel ideeën 
hierover leven in de stad. Of het nu gaat om het vergroenen van daken of bijvoorbeeld 
pleinen: Hagenaars komen overal in de stad in actie om de gevolgen van de 
klimaatverandering tegen te gaan.

In deze bundel vindt u verschillende voorbeelden van duurzame initiatieven in de wijk. 
Zoals de buurauto, een zonnepanelencollectief en lokaal eten. Zoals met alles begint het 
ook hier met een idee. Realistische en levensvatbare ideeën steunt de gemeente met een 
subsidie uit het initiatievenbudget Duurzaamheid. De financiering is voor het proces, zoals 
kosten voor de oprichting van een stichting, kosten voor bijeenkomsten in de wijk, en 
kosten voor de inhuur van een professioneel bureau om een uitvoerbaar plan van de ideeën 
te maken.

Het initiatievenbudget Duurzaamheid bestaat in verschillende vormen al 5 jaar. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt: de gemeente ontvangt zo’n 50 aanvragen per jaar, die voor ruim 
80% gehonoreerd worden. Dat toont aan hoezeer duurzaamheid leeft in Den Haag. Daar 
komt nog eens bij dat veel projecten op hun beurt weer leiden tot nieuwe ideeën en 
plannen. Sommige ontwikkelen zich zelfs tot een terugverdienmodel en startende 
ondernemingen. Weer een bewijs dat duurzaam ondernemen loont. 

Duurzaamheid is allesomvattend. In deze bundel is dan ook gekozen voor een variatie aan 
onderwerpen die de breedte van duurzaamheid enigszins recht doet. Steden spelen hierin 
een belangrijke rol. Driekwart van de wereldbevolking woont immers in stedelijke 

gebieden. Een belangrijk doel is het verlagen van de uitstoot van CO2, vastgelegd in de 
klimaatakkoorden van Parijs. Net als het verbeteren van de luchtkwaliteit, iets dat ook 
onder de subsidie valt. 

Bij het lezen van deze bundel zult u ontdekken hoeveel succesvolle duurzame initiatieven er 

in Den Haag genomen zijn. Ik weet zeker dat u er inspiratie uit zult putten. En dat u denkt: 
ik neem ook een duurzaam initiatief! Samen bouwen we zo aan een duurzame toekomst 

voor Den Haag.

Pauline Krikke
Burgemeester 
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160 Duurzame initiatieven 

Sinds de start van het initiatievenbudget     
zijn er in de Haagse wijken veel mooie en    
inspirerende ideeën tot bloei gekomen.      
Deze kaart geeft een overzicht van de      
aantallen per stadsdeel van januari       
2013 tot november 2017.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van 
alle initiatieven op: bit.ly/2rymRGX
Hier maak je een gratis account aan zodat 
je de interactieve kaart kunt bekijken.

Of laat je inspireren door initiatieven uit 
je eigen buurt op: maex.nl/denhaag
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Chantal van Schaik, directeur bij 
070Energiek, vertelt: ‘Inmiddels zijn we 
uitgegroeid tot een coöperatie met 130 
leden. Omdat de ambities nog groter zijn, 
hebben we een aparte coöperatie opgericht 
genaamd Haagse Stroom. Met een nieuw 
bestuur en frisse energie. We werken 
nauw samen met 35 coöperaties in het 
land. Samen zijn we verenigd in het 
collectief om.’ 

om is een landelijke organisatie die zonne- 
en windenergie opwekt bij jou in de buurt. 
Als je bij om je energie afneemt, word je 
mede-eigenaar van de lokale coöperatie. 
Je kunt dan meebeslissen in de algemene 
ledenvergadering, bijvoorbeeld over het 
plaatsen van zonnepanelen in jouw wijk. 

‘Haagse Stroom is nu het aanspreekpunt 
voor iedereen die lokaal stroom afneemt 

van om’, vertelt Chantal. ‘Wij merken dat 

mensen het heel interessant en leuk vinden 
om écht Haagse stroom af te nemen. 
Nu komt de stroom nog van coöperaties uit 

het land. Onze doelstelling is om de 

komende jaren ook grote panden in 
Den Haag te voorzien van zonnepanelen, 
zoals scholen, sportverenigingen en 

bedrijfspanden. Haagse stroom is straks 

voor iedereen zichtbaar in de stad.’ 

De gemeente Den Haag heeft als doel om 
vanaf 2019 haar stroom voor 10% afkomstig 

te laten zijn van groene en lokale bronnen. 
‘Die 10% gaan ze bij ons afnemen’, vertelt 

Chantal trots. ‘Daarvoor gaan wij samen 
met de inwoners van de stad 20.000 
zonnepanelen realiseren, tussen 2019 
en 2023. Dit is direct onze doelstelling voor 
de komende jaren. Maar het mag natuurlijk 
altijd meer worden!’

Ook de particuliere huiseigenaren kunnen 
bij 070Energiek terecht voor hulp bij 
verduurzamen. Chantal: ‘Als dakeigenaar 
kun je ervoor kiezen zonnepanelen op je 
dak te leggen en de stroom zelf te 
gebruiken, maar je kunt die investering ook 
samen met de buurt doen. Misschien kun je 
niet zelf investeren in je eigen dak, maar 
zijn er wel mensen in de buurt die graag 
zonnepanelen op jouw dak willen leggen. 
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om 
toch groene stroom op te wekken. En door 
onze collectieve inkoopacties, kunnen 

mensen met elkaar goedkoper zonne-
panelen of een warmtepomp inkopen.’

Haagse stroom is 
straks voor iedereen 
zichtbaar in de stad

Zoals de vier oprichters vier jaar geleden 
aan tafel tegen elkaar zeiden, is het 
belangrijk om mensen te betrekken bij 

verduurzamen door het gesprek met elkaar 

aan te gaan. Daarom ontwikkelde 
070Energiek de EnergyParty’s. ‘Tijdens een 
EnergyParty ontdek je welke >> 

070Energiek 

Vier jaar geleden zaten vier Hagenezen bij elkaar aan tafel. Zij spraken 
over de energietransitie. De een wilde iets doen vanwege de 
klimaatverandering, de ander vanwege geldbesparing. Zij realiseerden 
zich dat dit gesprek belangrijk was. Niet alleen om met elkaar te voeren, 
maar ook met anderen. Aan de keukentafel, op verjaardagsfeestjes en 
tijdens borrels. Want alleen door het gesprek aan te gaan, betrek je 
mensen bij verduurzamen. Dit was het begin van 070Energiek. 



Tip 1
Jouw idee is waarschijnlijk niet uniek. Ga daarom 
op zoek naar mensen die iets vergelijkbaars doen of 
willen doen. Nog belangrijker dan een goed idee is 
een goede strategie. Ontwikkel deze door te praten 
met anderen. Dit bespaart je uiteindelijke een hoop 
tijd. Dus: gebruik de energie uit de stad! 
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mogelijkheden er zijn om jouw 
energieverbruik te verlagen’, vertelt 
Chantal. Ze geeft zelf ook nog regelmatig 
EnergyParty’s: ‘De leukste EnergyParty’s zijn 
bij de mensen thuis. Dan komt er ook een 
hapje en een drankje op tafel. Het is 
eigenlijk een gezellig avondje met vrienden 
en buren. Maar we organiseren ook 
EnergyParty’s bij bijvoorbeeld bedrijven of 
gemeenten.’ 

Met kleine stappen 
kun je al heel veel 
besparen

‘Tijdens een EnergyParty spelen we een 
spel. We kijken naar ieders energierekening: 
wat verbruik je nu eigenlijk en vooral hoe 
kan dit beter? Het leuke is dat we het 
verbruik onderling vergelijken. Soms 
schrikken mensen van hun hoge verbruik. 
Of ze zijn juist heel blij als ze minder 
verbruiken dan de buren. Aan het eind van 
de avond zijn mensen vaak enthousiast om 
aan de slag te gaan met besparen en 
verduurzamen. We geven tips en laten zien 
welke maatregelen mensen zelf kunnen 
treffen. En die hoeven niet gelijk groot of 
duur te zijn. Met relatief kleine stappen kun 
je al heel veel besparen.’

‘We zien dat steeds meer mensen 
enthousiast worden van verduurzamen. 
En daar willen wij heel graag bij helpen’, 
vertelt Chantal. ‘Omdat we voor een groot 

deel met vrijwilligers werken, grijpen we 
allerlei subsidieregelingen aan om dit te 
realiseren, bijvoorbeeld van Provincie 

Zuid-Holland, Stichting Doen, Fonds 1818 

en gemeente Den Haag. Alle kleine beetjes 
helpen.’

‘Het mooie van ons werk is dat we het doen 

voor ons allemaal’, besluit Chantal. 
‘We delen niet alleen de investering, maar 
straks ook in de winst. Misschien betalen 

we in de toekomst zelfs helemaal niet meer 

voor onze energie. Als we genoeg 
ambassadeurs hebben dan gaan we dat 
zeker redden. Dan groeit zo’n klein Haags 
initiatief uit tot een beweging in de stad.’ 
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De Groene Regentes 

‘Wij doen duurzame dingen die praktisch en zichtbaar zijn’, vertelt Conny 
Voordendag. Zo’n vijf jaar geleden richtte Conny samen met wat buren uit 
het Regentesse- en Valkenboskwartier de Groene Regentes op. ‘Ik wilde 
mij bezighouden met duurzaamheid. En vond het leuk dat samen met 
anderen te doen. Al snel organiseerden we een sprokkelavond waarbij we 
de verschillende duurzame ideeën voor de wijk bedachten.’

Vijf jaar later is de Groene Regentes nog 
steeds actief en is het aantal actieve 
deelnemers uitgebreid naar 25 
buurtgenoten. Hun eerste initiatief was het 
plaatsen van 240 zonnepalen op het dak 
van de sporthal aan de Gaslaan. 
Ondertussen kunnen bewoners via de 
collectieve inkoop van de Groene Regentes 
zonnepanelen voor hun eigen dak kopen, 
zijn de wijkvergroeners bezig om 

braakliggende stukken grond te voorzien 

van planten en draait er een goedlopende 
inkoopactie voor zonnepanelen en 
warmtepompen. In 2018 introduceerde de 

Groene Regentes de elektrische deelauto. 

Een initiatief voor het leasen en delen van 
elektrische auto’s in de wijk. 

Wim Schutten, ook sinds het begin 
betrokken bij de Groene Regentes, vertelt: 

‘In de loop van de jaren werd mobiliteit voor 
ons een steeds belangrijker thema. 
De parkeerdruk in de wijk is heel erg groot, 

veel auto’s staan meer stil dan dat ze rijden 
en auto’s zijn ook nog eens vervuilend. 

Daarom zijn we ons gaan verdiepen in het 
concept deelauto, maar dan wel elektrisch.’ 
Conny vult aan: ‘En stel je eens voor wat je 
met de ruimte kunt doen die overblijft als 
we minder auto’s in de wijk hebben!’

De Groene Regentes werkt samen met 
Buurauto. ‘Hun concept voor het delen van 
elektrische auto’s sluit goed aan bij ons 

doel’, vertelt Wim. De leaseauto’s van 
Buurauto zijn beschikbaar gesteld met 
subsidie van de gemeente. Deelnemers 

hebben een leasecontract bij Buurauto en 

reserveren de auto eenvoudig via de app. 
‘Wij brengen de mensen bij elkaar en 
maken hen enthousiast voor het idee. 

Dat doen we via Facebook, onze website en 

bijeenkomsten. De mensen nemen 
vervolgens zelf een abonnement op 
Buurauto. Je zou ons kunnen zien als 

promotor voor Buurauto’, grapt Wim. 

De auto’s moesten een opvallende plek in 
de wijk krijgen. De Groene Regentes 
onderhandelde met de gemeente voor >>
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geschikte plekken in de wijk. Dat worden 
zes parkeervakken vlakbij het Regentesse-
plein. Twee plekken voor de deelauto’s, twee 
openbare laadplekken en twee plekken 
worden vrijgegeven. Conny: ‘Met die laatste 
twee extra plekken zijn we erg blij. Hiermee 
creëren we extra ruimte voor groen in de 
wijk. Samen met de buurt bekijken we hoe 
we deze ruimte gaan inrichten.’ 

We willen 
duurzame dingen 
doen die praktisch 
en zichtbaar zijn

Met de komst van twee deelauto’s is de 

wens van de Groene Regentes nog niet 

compleet. ‘Onze grote wens is om de auto’s 
ook te laten rijden op zonne-energie die we 
zelf opwekken. Pas dan worden de 

elektrische auto’s écht duurzaam’, vertelt 

Wim. De Groene Regentes gaat op het dak 
van Theater de Nieuwe Regentes 
zonnepanelen leggen. De gemeente en het 
theater staan achter dit plan. Over een half 

jaar is het zover. Dan rijden de deelauto’s op 
duurzame elektriciteit. 

De Groene Regentes draait volledig op 
vrijwilligers. ‘Maar soms hebben we een 
bepaalde expertise niet in huis. Daarvoor 
zetten wij dan het initiatievenbudget van 
de gemeente in’, vertelt Conny. ‘Hiervan 
kunnen wij kosten betalen als de inhuur 
van een adviseur. Maar we besteden het 
budget ook aan zaalhuur en communicatie, 
zoals onze website of flyers voor een 
bijeenkomst. Met het initiatievenbudget 
kunnen wij zo ons bereik weer vergroten.’ 

De Groene Regentes is uitgegroeid van een 
handjevol vrijwilligers tot een groep van 
zo’n 25 mensen. Een groep die met hun 

gedrevenheid anderen weer enthousiast 

maakt voor duurzaamheid. Wim vertelt: 
‘Wij werven mensen die zich met 
duurzaamheid willen bezighouden. 

Zij besmetten vervolgens hun omgeving 

met deze duurzame ideeën. Wij zijn 
eigenlijk de Haarlemmerolie.’

Conny: ‘Wat ik anderen wil meegeven: zoek 
mensen om het mee samen te doen. Ga ook 

in andere wijken kijken en met andere 
initiatieven praten. En misschien wel het 
allerbelangrijkste: geef nooit op! Want je 

ziet hoe wij met een groep vrijwilligers toch 
iets moois voor elkaar hebben gebokst.’

Tip 2
Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden. 
Ga vooral praten met andere initiatiefnemers 
en met andere wijken. Hoe pakken zij de dingen 
aan? Door te praten met anderen, kom je op 
nieuwe ideeën. Denk niet in belemmeringen, 
maar in kansen en ga aan de slag met wat wel 
kan. Het allerbelangrijkste: geef nooit op! 
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Hockeyclub Klein Zwitserland 

Hockeyclub Klein Zwitserland sprak in 2015 tijdens de Algemene 
Ledenvergadering de ambitie uit om de eerste klimaatneutrale hockeyclub 
van Nederland te worden. Onder de naam ‘De Groene Steenbok’ werkt de 
hockeyclub nu aan duurzame groei. Aanstichter en projectcoördinator van 
De Groene Steenbok is Ingrid Vogels. Ingrid vertelt: ‘Mijn kinderen 
hockeyen bij de club en ik vond het zonde dat er niets werd gedaan aan 
duurzaamheid. Daar wilde ik verandering in brengen.’ 

Met haar eigen bedrijf Green2Live was 
Ingrid al bezig met verduurzamen van 
vastgoed, sportverenigingen en (school)
pleinen. De hockeyclub werd haar nieuwe 
project. ‘Ik ben naar de voorzitter van 
de club gestapt met het idee voor een 
integraal plan. Ik wilde niet zomaar één 
waterpomp of één zonnepaneel plaatsen, 

maar een totaalplan opstellen voor het 

verduurzamen van de hele club. Dit 
totaalplan hebben we aan het Green2Live 
adoptieplan gekoppeld: een plan waarmee 

bedrijven een zonnepaneel adopteren en zo 

hun CO2-footprint reduceren. Hiermee 

hebben we ondertussen al 14.000 euro 
opgehaald voor de club.’ 

De club heeft een rijke historie. Met ruim 
2.000 leden en elk weekend zo’n 4.000 

bezoekers op het complex behoort Klein 
Zwitserland tot een van de grootste 
hockeyclubs van Nederland. ‘Wij vervullen 

een belangrijke maatschappelijke rol in de 

Haagse regio. Ook daarom is het belangrijk 
om daar op een duurzame en verantwoorde 
wijze invulling aan te geven’, vertelt Ingrid. 
‘En de verduurzaming biedt ook kansen 
voor het werven van nieuwe sponsors, 
waarmee we de voorzieningen van ons 
complex weer kunnen uitbouwen.’ 

We proberen de 
mindset van de 
spelers te 
veranderen

Klein Zwitserland is de best practice van de 
Nederlandse hockeybond. De club is een 

van de eersten die al zoveel stappen heeft 
gezet op het gebied van duurzaamheid. 
Het plan heeft een terugverdientijd van vijf 

jaar. Zo’n 320 zonnepanelen en dynamische 
ledverlichting zijn al gerealiseerd.  >>
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‘Deze hebben een speciale training- en 
tophockeystand, zodat we tijdens de 
training ook weer energie besparen’, vertelt 
Ingrid. ‘Onze energiereducatie is 
ondertussen al 65% en de CO2-reductie is 
950 ton!’

Ondertussen is onze 
energiereductie al 
65% en de CO2-
reductie  is 950 ton!

En wat is nu de kracht? ‘Dat we ook alle 
teams betrekken bij de verduurzaming. 
Zo kunnen de teams zelf een zonnepaneel 
adopteren en meedoen aan het Groene 
Steenbok-plan. We proberen de spelers echt 

bewust te laten omgaan met energie, 
bijvoorbeeld door posters op te hangen met 
“Doe het licht uit als je klaar bent”. Op deze 
manier proberen we de mindset van de 
spelers te veranderen. En leren we de 
spelers al op jonge leeftijd dat ze zelf ook 
hun steentje kunnen bijdragen. Maar het 
allerbelangrijkste voor de club blijft 
natuurlijk het hockeyen.’ 

Ingrid heeft wel wat tips voor iedereen die 
wil starten met verduurzaming: ‘Begin 
klein en blijf vooral doorgaan. Maak gebruik 
van de regelingen die er zijn. En werk 
samen. Het is fijn om bijvoorbeeld met een 
commissie te werken, zoals wij doen met de 
Groene Steenbok. Wat ik leuk vind aan mijn 
werk is mensen enthousiast maken. Ik laat 
me niet vertellen dat iets niet kan. Ik ga 
door totdat het lukt!’ 

Tip 3
Begin klein, zoek mensen bij elkaar en werk 
samen. Richt bijvoorbeeld een commissie 
op en maak gebruik van álle regelingen die 
er zijn. Blijf vooral doorgaan! 
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TrashUre Hunt

Een wandeling door de natuur combineren 
met het opruimen van de rommel die je 
onderweg tegenkomt. Ralph Groenheijde 
weet met TrashUre Hunt zelfs een opa van 85 
door zijn knieën te krijgen. ‘Hoe mooi zou het 
zijn als we met z’n allen de rommel in de 
natuur op een dag hebben opgeruimd.’

Iedere week trekt TrashUre Hunt samen met een 
groepen kinderen, ouderen, families en bedrijven erop 
uit om het afval dat zij tegenkomen in de natuur te 
verzamelen. ‘De TrashUre Hunters zijn de schatzoekers. 
En alles wat niet in de natuur hoort gaat de schatkist in, 
ofwel de afvalbak’, vertelt Ralph. ‘Maar voordat we de 
troep weggooien, maken we er eerst kunstwerken van: 
plastic kastelen, schepen van scheepsafval, dieren van 
touw en nog veel meer. Zo laten we zien dat opruimen 

en plezier samen kunnen gaan.’

Opruimen en plezier 
maken gaan 
goed samen

TrashUre Hunt leert kinderen spelenderwijs wat op het 
strand thuishoort en wat niet. ‘Kinderen snappen heel 

goed dat het vervuilen van de natuur niet hoort,’ zegt 

Ralph. ‘Want waarom gooien mensen plastic in de 
natuur als de dieren er dood van gaan?’ >>
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TrashUre Hunt is in 2013 opgericht. Ralph 
vertelt hoe het begon: ‘Ik liep op het 
Noorderstrand en opeens zag ik het liggen, 
al die rommel. Vanaf dat moment ben ik het 
gaan oprapen. Dit voelde simpelweg beter 
dan het te laten liggen.’ 

‘Na 100 meter had ik al zoveel troep 
verzameld, dat ik het niet meer kon dragen. 
Van dit afval ben ik een schip gaan bouwen 
op het strand, een 3D-zeilschip. Al snel 
kwamen er kinderen die ermee gingen 
spelen. Daarna heb ik het schip samen met 
de kinderen opgeruimd. Ik zette een foto 
hiervan op Facebook en er ontstond een 
positieve wervelwind.’ 

Dagelijks zoekt TrashUre Hunt ‘schatten’ in 
de natuur, maar de organisatie geeft ook 
lessen op scholen, lezingen en workshops, 
organiseert evenementen en maakt Trash 

Art van alle schatten die worden verzameld. 

‘Partijen benaderen ons voor bijvoorbeeld 
een yogasessie of natuurwandeling op het 
strand in combinatie met een TrashUre 

Hunt. Zo combineren we het aangename 

met het nuttige. En je moest eens weten 
hoe goed mensen zich daarna voelen’, 
vertelt Ralph. 

‘Sinds drie jaar doen we in de zomer de 

TrashUre Hunt Challenge’, vertelt Ralph. 
‘Dat betekent dat we vanaf de eerste dag 
van de zomer op 21 juni tot en met 

23 september elke dag de 5,2 kilometer 
Noorderstrand ontdoen van haar ‘schatten’. 

Iedereen is welkom om bij te dragen. Mijn 
grootste droom is om het strand opgeruimd 
te hebben op 21 juni. Dat we 3 uur na de 
start het hele strand hebben opgeruimd en 
dat het daarna opgeruimd blijft.’ 

Het oprapen van al die rommel heeft niet 
alleen voordelen voor de natuur. Ralph: ‘Ik 
voel me beter als ik de troep opraap. 
Het voelt goed iets onbaatzuchtigs te doen. 
En een mooie bijkomstigheid: ik ben fitter 
dan ooit door alle squads die ik iedere dag 
doe! Vroeger werkte ik op een kantoor. Nu is 
mijn kantoor 5,2 kilometer Noorderlijk 
strand.’ 

Rommel oppakken 
voelt simpelweg 
beter dan het     
te laten liggen

‘Ik werk samen met 2 trouwe vrienden aan 

TrashUre Hunt. We hebben alle drie onze 

passies, waaronder kunst. We vinden het 
fijn om bij te dragen aan een schone 
wereld. We willen dat onze kinderen ook 

van de aarde kunnen genieten als ze onze 

leeftijd hebben bereikt. Dat is onze 
belangrijkste drijfveer.’

Tip 4
Ga uit van je eigen specialiteiten, passie en 
kennis. Mijn belangrijkste tip: werk samen, al 
dan niet op projectbasis. Want de obstakels 
die we moeten overwinnen, zijn te groot om 
alleen aan te pakken. 
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Solar Skelter

Schone lucht. Dit is de toekomstdroom van veel 
vrijwilligers van Solar Skelter. Zij komen iedere week 
samen in hun werkplaats in de The Hague Youth 
Factory op de Torenstraat om skelters te ontwikkelen 
en te bouwen. Als aanjager van de transitie naar een 
schoner en duurzamer Den Haag wil Solar Skelter hun 
alternatieve, schone vervoersmiddel groot maken.

Mariëlle Ernst, Mark van Duijn en Marc Landmeter zijn vrijwilliger 
bij Solar Skelter, en zijn veel in de werkplaats te vinden. Marc 
vertelt: ‘In onze werkplaats bouwen wij de skelters. Eigenlijk zijn 
het elektrische bakfietsen met trapondersteuning. Het ideale 
vervoersmiddel voor de kleine afstanden in de stad.’ Mariëlle vult 
aan: ‘De skelters voldoen aan de wettelijke eisen voor een fiets. 
Ze gaan iets langzamer dan een snorfiets. We vinden het belangrijk 
dat we met de skelters makkelijk door de stad kunnen fietsen. 
Daarom bouwen we ze zo dat ze precies tussendoor de paaltjes 

kunnen in het centrum van Den Haag.’

Onze droom: op iedere 

straathoek een Solar Skelter

In de werkplaats staat de prototype skelter. Een echte eyecatcher. 
Deze heeft een bak voorop om spullen te vervoeren en een dakje 

met daarop zonnepanelen om de accu op te laden. ‘Deze skelter 

staat symbool voor de organisatie’, vertelt Mariëlle. ‘Hij is volledig 
gebouwd met oude materialen die we op straat, online of in de 
kringloopwinkel hebben gevonden. Zo vonden we in een container 
in Voorburg een prachtige vintage duofiets die gereden heeft langs 

de Franse Côte d’Azur. Deze hebben we helemaal opgeknapt!’ >>
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‘Wat ik zo leuk vind aan ons initiatief is dat 
we veel uitproberen’, vertelt Mark. ‘We 
stimuleren en enthousiasmeren elkaar. En 
al sleutelend komen we met elkaar tot iets 
moois!’ 

Solar Skelter werkt samen met de Haagse 
Hogeschool en het ROC Mondriaan aan 
educatieprojecten. De studenten gaan 
binnen deze projecten aan de slag met de 
ontwikkeling van skelters op zonne-energie. 
Maar Solar Skelter haalt niet alleen kennis 
uit de buurt. ‘Ook zoveel mogelijk van onze 
materialen komen uit Den Haag’, vertelt 
Mariëlle. ‘Daarnaast werken we het liefst 
samen met partijen uit de stad.’ 

‘We werken met gelijkgestemden samen,’ 
vertelt Mark, ‘mensen die ook zelf met 
duurzaamheid bezig zijn. We hebben niet 
de ambitie om te concurreren met de grote 

postorderbedrijven, maar we willen wel 

groot worden en zelfredzaam zijn. Zo zien 
we kansen bij de kleinschalige 
horecabedrijven die bijvoorbeeld met 

streekproducten werken en een 

vervoersmiddel nodig hebben om deze te 
vervoeren. Onze skelters zijn dan een ideaal 
vervoersmiddel.’ 

Belangrijke inkomstenbronnen voor Solar 

Skelter zijn subsidies, onder andere het 
initiatievenbudget van de gemeente 
Den Haag en Fonds 1818. ‘We doen ook mee 

met wedstrijden en hebben succesvol een 
crowdfunding-actie opgezet en daarmee 

10.000 euro opgehaald’, vertelt Mariëlle. 
‘Via de kringloopwinkel en Gered 
Gereedschap hebben we veel gereedschap 
verzameld. Natuurlijk putten we ook uit 
ons eigen netwerk als we spullen nodig 
hebben. Soms investeren we in nieuw, 
maar alleen als tweedehands echt niet 
te vinden is.’

De vrijwilligers van Solar Skelter dromen 
groot. ‘De skelters moeten echt iets van de 
stad worden’, vertelt Marc. ‘Op iedere 
straathoek zou een Solar Skelter moeten 
staan, die iedereen kan gebruiken.’

Al sleutelend komen 

we met elkaar tot 

iets moois! 

Over de belangrijkste tip voor het starten 

van een duurzaam initiatief is iedereen het 
roerend eens: gewoon doen! ‘En durf 
fouten te maken, daar leer je van’, zegt 

Mariëlle. ‘Ga uit van ieders kwaliteiten en 

creativiteit, dan kom je het verst. Heb een 
doel voor ogen en ga ervoor!’

Tip 5
Ga uit van ieders kwaliteit en creativiteit, 
en werk samen. Durf fouten te maken, 
daar leer je van. Houd altijd een doel voor 
ogen en ga ervoor! 
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Lekkernassûh 

Groenten van lokale boeren kopen 
in je eigen wijk. Het kan bij de 
markten van Lekkernassûh. In mei  
2014 startte Lekkernassûh als 
experiment met het verpreiden  
van lokale groenten. Ondertussen 
heeft de organisatie op vier locaties 
een wekelijkse markt. 

Lekkernassûh is onderdeel van een 
transitieprogramma en heeft als doel: 
gezond, eerlijk en lekker eten toegankelijk 
maken voor iedereen in de stad. ‘We willen 
het verschil maken in Den Haag’, vertelt 
Sebastiaan van Zaanen, coördinator van 
Lekkernassûh. 

‘Veel groenten en fruit redden het niet eens 

van het land naar de winkel. De producten 
in de winkel leggen vaak een lange weg af 
met veel tussenpersonen die er allemaal 

aan moeten verdienen’, vertelt Sebastiaan. 

‘Hier wilden we iets mee doen door de 
keten korter te maken en producten af te 
nemen van producenten die op biologische 

wijze telen. We namen contact op met bio-

logische boeren in de buurt van Den Haag 
en zo zijn we de wekelijkse markt gestart.’

Op de wekelijkse versmarkt worden 

iedere week zo’n 200 groentepakketten 
verkocht. In deze pakketten zitten minimaal 

zeven soorten groenten. De groenten zijn 
biologisch en zo veel mogelijk van het 
seizoen. Sebastiaan: ‘Alle groenten komen 
zo dicht mogelijk uit de buurt van 
Den Haag. Maar af en toe maken we een 
uitzondering, bijvoorbeeld voor spruiten uit 
Zeeland of bataat uit Limburg.’ 

We willen het 

verschil maken in 

Den Haag

‘We horen vaak dat de tijd lijkt te vertragen 
als je bij ons binnenkomt’, vervolgt 
Sebastiaan. ‘Iedereen weegt zijn eigen 

groenten af en deze hebben, als het even 
kan, geen verpakkingsmateriaal. Mensen 
moeten dus hun eigen tas meenemen. 

We verkopen nu ook losse droogwaren zoals 

rijst, pasta en noten. De oudere mensen die 
bij ons binnenkomen snappen dit concept 
direct, want vroeger was alles verpakkings-

vrij. De nieuwe generatie is dit ontwent. 

We moeten onszelf eigenlijk weer 
heropvoeden om niet continu alles in 
plastic te kopen.’ 

Lekkernassûh heeft goed contact met de 

boeren. ‘We werken bijvoorbeeld met een 
kleine middenklasse boerin met wie we 
bespreken wat we willen afnemen en >>
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dus ook wat zij op het land gaat zetten. 
Dat contact met boeren vinden wij het 
leukst’, vertelt Sebastiaan. ‘We onder-
steunen ook met het biologisch worden van 
de bedrijven. Dit sociale element is voor ons 
heel belangrijk. We willen een hechte 
gemeenschap opbouwen en gaan voor 
kwaliteit. Zo laten we de groei natuurlijk 
ontstaan, zonder haast.’

Ook binnen de organisatie is dit sociale 
aspect heel belangrijk. ‘De mensen die zich 
bij ons aansluiten, zijn veelal mensen die 
bereid zijn naar hun eigen gedrag te kijken’, 
aldus Sebastiaan. ‘Hier worden we als 
organisatie ook sterker van. Je kunt pas iets 
veranderen als je eerst bij jezelf begint. 
Duurzaamheid gaat verder dan alleen 
biologisch eten.’ 

‘Dit zien we ook terug op de markt. Een 
derde van de mensen die iedere week 

hun groentepakket komt ophalen, helpt 

ook mee in de organisatie. Zij snijden 
bijvoorbeeld kaas op de wekelijkse markt, 
of helpen met groenten bijvullen in de 

kratten. Alle bijdragen zijn welkom’, zegt 

Sebastiaan. ‘We hebben niet alleen handen 
nodig op de markt, maar ook mensen die 
goed zijn in bijvoorbeeld communicatie. 

Sinds kort zijn we gestart met Timebank.cc. 

Dit werkt als volgt: de uren die mensen 
bijdragen aan de markt, krijgen ze gestort 
op hun Timebank-rekening. Als ze genoeg 
tijd hebben geïnvesteerd, kunnen ze in ruil 

hiervoor een groentepakket afnemen. Op 

die manier helpen we ook de mensen voor 
wie een groentepakket net te duur is.’ 

Met hulp van het initiatievenbudget van de 
gemeente Den Haag heeft Lekkernassûh 
in 2015 de stichting Lokaal Voedsel opgezet. 
‘Vanuit de stichting konden we de markt 
beter organiseren. Later hebben we het 
budget gebruikt om een training te volgen 
en we hebben met het budget ook juridisch 
advies kunnen inwinnen.’

Duurzaamheid gaat 

verder dan alleen 

biologisch eten

Sebastiaan heeft wel wat tips voor iedereen 
die ook wil starten met een duurzaam 

initiatief: ‘Werk vooral met mensen samen! 

Als het om duurzaamheid gaat, kom je in je 
eentje nergens. Het werk wordt altijd meer 
en groter dan je van tevoren had kunnen 

bedenken. Dat is tegelijkertijd ook het 

mooie, want anders zou je er niet aan 
beginnen. En misschien wel het aller-
belangrijkste: stop met haasten en doe 

wat je leuk vindt!’ 

Tip 6
Het werk wordt altijd meer en groter dan je 
zelf van tevoren kunt bedenken. Werk daarom 
met mensen samen. Stop met haasten en doe 
wat je leuk vindt! 
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Heb jij ook een duurzaam idee?

Bespaar bijvoorbeeld met de sportvereniging, maak de school nog 
duurzamer of zorg voor meer groen in de omgeving. Zoek medestanders 
en doe mee aan het initiatievenbudget Duurzaamheid. Dit budget kan je 
inzetten voor het ontwikkelen van een duurzaam project in de buurt of 
wijk. De gemeente geeft maximaal € 5.000,- subsidie om jouw idee uit  
te werken. En de gemeente brengt je in contact met andere bewoners  
die ideeën realiseerden. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?
Elk idee dat bijdraagt aan een duurzamere wijk is welkom. Let daarbij wel op dat je 
samenwerkt op stadsdeel of wijkniveau, want de subsidie is er om de samenwerking te 
stimuleren. Het project moet gaan over verduurzaming van de wijk, energiebesparing, 
CO2-reductie of verbeterde luchtkwaliteit.

Wanneer mag je meedoen aan de regeling?
Elke Haagse vereniging of stichting kan meedoen. Ook als die speciaal voor dit project is 
opgericht.

Ook als privépersoon?
Nee, je kan alleen als stichting of vereniging een aanvraag indienen. Maar de kosten voor 

het oprichten ervan kan je wel uit de subsidie betalen.

Meer informatie?
Op denhaag.nl/duurzaamheid onder ‘Subsidie Duurzaamheid door Haagse wijken’
vind je alle informatie en voorwaarden voor deelname.
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