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Stadstuin Emma’s Hof

De wijk is groener met de Stadstuin

Emma's Hof is een stadstuin in het Haagse
Regentessekwartier van en voor buurtbewoners.
Bewoners onderhouden de tuin en organiseren
maandelijks diverse activiteiten.

- Stekkies en zaden verkoop uit eigen tuin.
- Schrijf je in als vriend en steun de tuin
- Meld je aan als vrijwilliger voor groengroep, de bargroep, kookgroep, of sproeigroep.

Groene Regentes

Vergroen en verduurzaam de wijk

De Groene Regentes is een initiatief van buurtbewoners
uit het Regentesse-Valkenboskwartier die zich inzetten
voor een groen en duurzame wijk.

- Teken 1 juli in voor een collectief zonnepanelendak op theater De Nieuwe Regentes
- Informatie over de acties van de Groene Regentes voor zonnepanelen, warmtepompen
en isolatiemaatregelen i.s.m. HOOM.

www.emmashof.nl

www.groeneregentes.nl

Mevaba: warmtepompen

Alles over warmtepompen

MEVABA is de specialist in energiebesparing uit Den
Haag. Wij installeren alles om uw woning, bedrijfspand,
VvE of school optimaal te verduurzamen.

- Besparen op gas is mogelijk met een warmtepomp
- Hoe werkt een warmtepomp, hoe groot is het systeem, hoeveel lawaai maakt het,
hoeveel stroom gebruik je extra ? Al uw praktische vragen kunt u stellen.
www.mevaba.com

Solar Engeneers: Zonnepanelen

Alles over zonnepanelen.

Solar Engeneers heeft zich in de Haagse regio
ontwikkeld tot een specialist in het van A tot Z leveren
van zonnestroomsystemen.

Solar Engeneers maakt ter plekke vrijblijvend een indicatie voor u: hoeveel panelen er op
uw dak kunnen, wat het ongeveer kost, hoeveel stroom u kunt opwekken.
www.solarengineers.nl
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HOOM

Pak uw 100 jaar oude woning aan en profiteer van collectief voordeel

HOOM heeft een droom: 500 Haagse Huizen
Energiezuinig.

- Speciaal voor de oude Haagse Huizen is in samenspraak met de Groene Regentes een
aanbod ontwikkeld voor vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, dubbel glas (in lood)
Voor subsidiemogelijkheden bezoek de stand van Hou van je Huis.

Duurzaam Den Haag: Operatie Steenbreek

Een steen eruit. Een plant erin

Operatie Steenbreek is een project van Duurzaam Den
Haag Vergroen Den Haag

- Lever op 1 juli uw tuintegels in en krijg er gratis planten voor terug
- De container staat klaar in de Galileïstraat ! De planten haalt u op in de tuin

www.facebook.com/HoomDroom

www.duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek

Duurzaam Den Haag : warmte

Hoe gaat Den Haag van het gas los ?

Waarom stoppen met het gebruik van aardgas in onze
woningen?

- Informatie over verwarmen van onze huizen in de toekomst
- Demonstratie koken op inductie
duurzaamdenhaag.nl/projecten/haagsewarmte

Ecoteambv : wind

Het kan echt: een windturbine op je dak ?

Wind is energie voor nu en de toekomst. Er is een
compacte stroomturbine die geschikt is voor
particulieren woningen.

- Heb je weinig ruimte op je dak en wil je toch elektriciteit opwekken, laat je informeren
over de mogelijkheden voor een kleine windturbine op je dak.

Energyparty

Eigen verbruik in beeld

Op een EnergyParty ontdek je welke mogelijkheden er
zijn om je energiegebruik te verlagen..

- Gooi alle vooroordelen van tafel over energieverbruik
- Vergelijk uw verbruik bij 070-Energiek en ontdek passende maatregelen.

www.ecoteambg.com

www.070energiek.nl/energyparty

Emmaus

Meer dan tweedehands alleen

Emmaus geeft waarde terug aan wat is afgedankt. Aan
spullen, maar vooral aan mensen.

- Uw spullen worden opgehaald met de haringbakfiets
- Emmaus Beeklaan presenteert zich in Emma’s Hof
www.emmaus-beeklaan.nl

Hou van je Huis

Test je kennis

Waarom wachten als u vandaag uw wooncomfort kunt
verhogen en uw energieverbruik kunt verlagen?

- Mini advies over de volgende stap die direct genomen kan worden
- Ontvang een productje, afgestemd op uw woning
- Informatie over subsidies op duurzame maatregelen.
www.denhaag.nl/houvanjehuis
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Natuurlijk Kleurrijk

Ecoschilder laat zien hoe hij werkt met natuurvriendelijke verf

De natuurverf is biologisch afbreekbaar en past daarom
in de ecologische kringloop.

- Demonstratie natuurlijk verven
- Informatie over de verschillende typen verf en olies
www.natuurlijk-kleurrijk.nl

Ecoschilder

Een milieubewuste huisschilder

Ecoverf is verf die gemaakt wordt uit herwinbare of
gerecyclede grondstoffen. Ernst de Nobel is huisschilder
en werkt uitsluitend met ecoverf,.

- Verf van hoge kwaliteit en natuurlijk mooi
- Uitleg van de Haagse Ecoschilder

Solar Skelter

Peddelend op zon

Solar Skelter. Schoon vervoer van Haagse bodem.

- Haags ontworpen skelter(s) op zonne-energie
- Zie ze rijden of rij een stukje mee

www.ecoschilderwerk.nl

www.solarskelter.nl

DeBatmobiel

Gezellige parkeerplek

Een rondtrekkende kar die buurtbewoners in debat
moet laten gaan over de straatindeling en de
groenvoorziening in de wijk.

- Neem plaats tijdens een debat over de openbare ruimte
- Leer de andere bezoekers kennen
- Gewoon ff chillen

Duurzaam Den Haag : Haagse Krach Karavaan

Haak aan bij de Haagse Krach Karavaan

DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven
van bewoners en ondernemers in Den Haag duurzamer
te maken.

- De Krachkaravaan staat geparkeerd in de Galileïstraat
- Bij de Krachkaravaan kunnen kinderen het rad van duurzaam fontuin draaien.

Elektrische (deel)auto

Proefritjes

Twee elektrische deelauto’s worden gedeeld door
wijkbewoners. De werkgroep Elektrisch Vervoer van de
Groene Regentes stimuleert autodelen in Den Haag,

- Maak een proefritje in een elektrische auto
- Meld je aan als geïnteresseerde een elektrisch auto te delen bij buurauto
- Neem een kijkje onder de motorkap

www.facebook.com/debatmobiel

http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/karavaan

www.groeneregentes.nl
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Buurauto

Elektrische auto delen

De elektrische auto die je deelt met je buren

- Elektrische rijden is hot. Autodelen ook. Buurauto heeft ervaring opgedaan in diverse
steden. Dus waarom niet gewoon hier in Den Haag van start.
- Schrijf je in als belangstellende en maak een proefritje met De Groene Regentes

Smoothiefiets

Fiets een verrukkelijke smoothie

De smoothiefiets zet aan tot bewegen en gezond eten.

- Kinderen fietsen hun eigen smoothie
- Begeleiders en ouders snijden fruit en groenten

Waterstofauto

Bekijk een waterstofauto

Auto's die rijden op waterstof hebben als enige uitstoot
waterdamp en een relatief hoge actieradius. De Toyota
Mirai heeft een actieradius van 500 km.

- Uniek: neem een kijkje in een waterstofauto. Slechts enkele exemplaren in Nederland.
- Rij een stukje mee

Mini workshop met Kees Duijvestein

Groen met stip

Wijkbewoner en emeritus hoogleraar duurzame
ontwikkeling Kees Duijvestein verkent onze wijk aan de
hand van zijn stropdas !

- Wat is ‘duurzaamheid’ ?
- Een leerzame en luchtige workshop (bij de kraam van de Groene Regentes)
- U zet uw stip bij wat u belangrijk vindt

Kookploeg Emma’s Hof

Biologisch lekker

Wereldberoemd zijn de kookkunsten Emma’s kookploeg
bij de bezoekers van Emma’s Hof.

- Bij de kraam van Emma’s Kookploeg moet u zijn voor versnaperingen.
- Bij Holke’s Huisje (midden in de stadstuin) zijn biodrankjes verkrijgbaar.

Lekker Nassuh

Lokaal geteelde groenten

Samen zorgen we voor verse groenten, uit de regio,
geteeld zonder gif en kunstmest en zonder
verpakkingsmateriaal.

-

www.buurauto.nl

Beschikbaar gesteld door het Ministerie van I&M

Wekelijkse pakketten lokaal geteelde groente
Lokaal georganiseerd en als je wilt; betalen met tijd.
www.lekkernassuh.org

