Duurzame leefstijl in de praktijk
Ideeën, projecten, plannen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid uit Den Haag.

Verander je school van binnenuit

De bibliotheek als ontmoetingsplaats om activiteiten te doen die door
andere partners ingericht worden

‘Van petflesjes naar dingen maken’

Duurzaamheidsopdrachten uit de praktijk

“Whole school approach” maakt
Den Haag duurzaam

Onderzoekend en ontwerpend leren

De kunst om onderzoekend te ontwerpen

Duurzaam en circulair in de praktijk van het onderwijs

The city is big enough to make a difference and small enough to make it happen

Leefbare toekomst en technologie

Techniek innovatiehuis

De stad kan het niet alleen!

Wist je dat je in de bieb...
• ..ook een loket van Duurzaam Den Haag kunt
vinden?
• ..lege petflesjes kan weggooien in de grote petfles op
de 3e etage?
• ..zelf je goede ideeën kan inbrengen?
• ..kunt 3D printen met duurzaam plastic?
• ..TV-series en Playstation 4 games kunt lenen?
• ..gratis digitale kranten en vaktijdschriften uit de
hele wereld kunt lezen?

“Working together for better cities”

Structureel

Duurzame verandering

School is kristallisatiepunt
voor duurzaamheid

Leerlingen worden ingezet als onderzoeker en ontwerper.
Hoe gaat dit in zijn werk?
• Bedrijven en overheden als
opdrachtgevers;
• Lokale duurzaamheidsuitdagingen als onderwerp;
• Kinderen als gebruikers en
klankbord;
• Vaardigheden leren in de
praktijk?

WORD ONDERZOEKER

Niets heerlijker dan tijdens een warme zomerdag een frisse duik te
nemen in het water. Maar waar zwem je eigenlijk in? Hoe fris en
schoon is dat water?

Het WaterLab gaat met de hulp van een TU Delft-wetenschapper
onderzoek doen naar de kwaliteit van water in Nederland en Europa.
Omdat wij nooit heel Europa in één zomer kunnen doorreizen hebben
we jouw hulp hard nodig!
Vraag je eigen onderzoekspakket aan en test je zwemwater en
drinkwater. Bij thuiskomst ga je met je watermonsters bij ons aan de
slag met echte apparatuur voor verder onderzoek.
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Een grove schets...

Duurzaam Den Haag wakkert initiatieven aan van kinderen, die ondernemend
zijn en in Den Haag wonen, om Den Haag duurzamer te maken

kernthema: ecologische verantwoordelijkheid

Een grove schets...

Highlights
in Het Zuiderpark...

Wat ligt waar
in Het Zuiderpark?
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1 Op de Stadsboerderij de Herweijerhoeve beleeft u het dagelijkse

9 In het Landengebied gaat u op reis. In dit arboretum vindt u zeven

LAAN
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kinderen. Zij kunnen hier hun eigen wereld vormgeven en lekker
ravotten met water, zand en takken.

24 De Speelweiden zijn levendig en zijn ware ontmoetingsplekken.
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IJKS

22 De Natuurspeelplaats Zuiderpret biedt volop avontuur voor uw

24

TD

herkomstgebieden van bijzondere en zeldzame bomen en heesters.

ES

SO

leven op de boerderij. Hier kunnen de kinderen meehelpen met de
verzorging.

29
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U kunt hier barbecuën, picknicken en voetballen. Ook worden op
de speelweiden jaarlijks diverse grote evenementen gehouden.

28
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26 De Villierskopje is gelegen op een heuvel en grenst aan een
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waterpartij waarbij vaste planten voor een kleurrijke aankleding
zorgen. Vanaf deze rustige plek heeft u uitzicht over de levendige
speelweiden.
16

Samen recreëren
in Het Zuiderpark!
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Zo geniet iedereen van dit park:

vakkenintegratie op
diverse wijzen
toepassen in jaar 2
t/m 4 van de paboopleiding

mogelijkheden curriculum pabo

vragen van scholen:
uitgangspunt voor
afstudeeronderzoek

“Wetenschap en technologie onderwijs moet daarom al in het basisschool
curriculum verankerd zijn. Dat moet echter niet gebeuren in de vorm van een
‘apart vak’ of enkele lessen per maand. Wetenschap en technologie zijn immers
geen ‘vakken’ die je apart invoert in een curriculum. Zij vertegenwoordigen
eerder een ‘levensgrondhouding’ die bijdraagt aan zowel persoonlijke
ontwikkeling en vorming (bildung), arbeidsmarktvaardigheden (kwalificatie) als
burgerschapsontwikkeling (socialisatie).” Advies Denktank#2032, 2015

“Duurzaamheid leeft in de
maatschappij.

kerndoelen
o.a. domein
oriëntatie op
jezelf en de
wereld (SLO)

•

ruiters gebruiken hun eigen paden

•

motorvoertuigen worden geparkeerd op de parkeerterreinen
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we laten de dieren met rust
afval gaat in de afvalbak

•

barbecueën mag binnen de bbq-zone
gooi uw gebluste kolen in de speciale bbq-bak
het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan binnen de bbq-zone

•

honden in het gehele park aanlijnen m.u.v. de losloopgebieden

•

honden mogen de speelweide niet betreden

•

hondenbezitters ruimen overal de hondenpoep op
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Heijmanshof

3

Kruidentuin

4

Vrije tijd en vorming

5

Kleindieren centrum

6

Eendenkooi

7

Manege De Eendenkooi

8

Western speelplaats

9

Doorenbos heuvel

10

Landengebied / Arboretum

11

Openluchttheater

12

Multifunctioneel centrum

13

Sportcampus

14

Minitreintjes Stoomgroep West

15

Bloementuin

16

Roggeveld

17

Parkpaviljoen

18

Rosarium

19

Midgetgolf

20

Rolschaatsen

21

Skatepark

22

Hertenkamp

23

Natuurspeeltuin Zuiderpret

24

IJsbaan

25

Speelweide

26

Speeltuin Ot & Sien

27

De Villierskopje

28

Outdoor fitness

29

Basketbalveld

P

Parkeren P1 & P2

P1

P2
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Quizvragen:
1. Op welke afbeelding staat kroos?

Oorsprong:
Het College heeft op 10 december 2013
de Voedselstrategie gemeente Den Haag
vastgesteld, voortgekomen uit het
initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags. In de
strategie is opgenomen dat de gemeente
een project opstart in het Zuiderpark
(Showcase Zuiderpark) op het huidige
NME‐terrein
DOEL: bewustzijn rondom het thema
voedsel; het laten sluiten van
(voedsel)kringlopen, het laten zien van
complete voedselketens en nieuwe,
innovatieve manieren van lokaal voedsel
produceren

2. Hoeveel soorten kroos kennen we in
Delfland?

Kenniscentrum

Thema’s
‐ Herkomst van voedsel
‐ Sluiten van (voedsel)kringlopen
‐ Laten zien voedselketens
‐ Nieuwe manieren produceren
‐ Innovatieve manieren tonen
‐ Productie van voedsel in de stad

Uitwerking
‐ Nieuw klimaatneutraal
bezoekerscentrum
‐ Ruimte bieden aan initiatieven en
instellingen
Inhoud
‐ Ruimte voor discussie over de rol en
het belang van voedsel en voeding
‐ Inhoudelijke: verleden, heden en
toekomst van ons voedsel

Zuiderpark Den Haag
7 hectaren
Leren via vermaak
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Geschiedenis van ons voedsel
om te begrijpen.
Het heden om te zien wat we
nu doen.
De Toekomst om te zien welk
effect ons gedrag heeft en
wat mogelijk is.

Kas

Kookstudio, lessen, lezingen, interactieve ,
virtual realitie, tijdreizen,, sport, spel,
Beeld&Geluid, Entertainmaentpark ervaring

BBQ zone, alcohol toegestaan
Hondenlosloopgebied
Honden niet toegestaan
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3. In hoeveel dagen kan kroos zich
onder ideale omstandigheden
verdubbelen?

Insectarium

10

Bos / struweel
Water
MELIS STOKELAAN

Wandelpaden
Fietspad

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag
en Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht zijn van toepassing.

1:2.000

Ruiterpaden

Duurzame gebouwen

Signed by: ‘Haagse groene kids community’

15

4. Waar zijn de condities voor snelle
kroosgroei het best?

Reguliere landbouw, permacultuur, agroforestry
Impact van mens op uitsterven dieren

Thema’s: voedsel vergaren en
impact van mens

Voedselpark versie 3.0
• Leuk laagdrempelig
• Lekker
• leerzaam

Uit: Bestuursakkoord PO Raad (2014) waarin doelstellingen voor
2020 zijn vastgelegd .

8
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Bebouwing

We practice what we preach.”

“De PO Raad en OCW komen
de volgende doelstelling overeen:
Met het oog op de brede vorming van
de leerling:
-bevorderen scholen het
onderzoekend leren van leerlingen,
onder andere door het aanbod op het
gebied van ‘wetenschap en
technologie’, zoals afgesproken in het
Techniekpact.“

Arthur Hagen, Gemeente Den Haag

Kroosbestrijding nieuwe stijl (1)

Grasland / ruigte

pabostudente Den Haag
schrijft voor de ‘dag van de
duurzaamheid’:

‘kritische beroepssituaties’ bij het
ontwikkelen van schoolvisie en –beleid
rondom duurzaamheid benutten als
leermomenten voor studenten

Stadsboerderij de Herweijerhoeve
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Horeca
12

9

•
•

G

•
•

RWE

mogelijkheden curriculum scholen

recreanten houden rekening met elkaar
fietsers en voetgangers delen paden

MOE

pabo en scholen in dialoog
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•
•

R
HIE

18
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U STAAT

Wilt u meer weten over de voorzieningen, achtergrond en het
ontstaan van het Zuiderpark ga dan naar www.denhaag.nl/groen.
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Het kind centraal

Waarom duurzaamheid in 2025?

Reuring & Rust,
wonderlijke attracties

Leuk Laagdrempelig
Lekker Leerzaam

De reden voor een bezoek moet vooral zijn omdat het leuk is . // toekomstbestendig park, dat een
breed publiek verleidt tot een bezoek. // Het park zal een educatief verhaal bieden, dat de bezoeker
stimuleert bewuste keuzes te maken rondom voedsel

VREESWIJKSTRAAT

Het Zuiderpark is onderdeel van de groene structuur van de
gemeente Den Haag. Het park is 105 hectare groot en is een
beschermd stadsgezicht. Het Zuiderpark werd in 1908 door de
architect Berlage ontworpen en is één van Nederlands meest
typerende volksparken uit de jaren twintig. Het kenmerk hiervan
is de combinatie van sportaccommodaties, recreatieve en natuureducatieve voorzieningen. Nog steeds is in het Zuiderpark veel
te doen en te beleven, bijvoorbeeld:

Leraren moeten bereid en in staat zijn om de
consequenties van hun handelen voor de
natuurlijke en fysieke ecologie in hun handelen
mee te wegen en kinderen in die
geest kunnen opvoeden.

Ik word er zo blij van als ik hoor welke prachtige
ideeën kinderen hebben om onze aarde schoon
te houden en om samen met anderen (mensen
en dieren en planten) gelukkig te zijn, voor nu
en in de toekomst. Hoe mooi is het dat zij
ontdekken dat er volwassenen zijn die met hen
mee willen dromen en om samen met elkaar de
handen uit de mouwen te willen steken!
Sandra Hermanus-Schröder, opleidingsdocent
en docent levensbeschouwing PABO Inholland

VOEDSELPARK

HET ZUIDERPARK

TEAMS maken SCHOLEN
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Voedselpark Versie 3.0

WELKOM IN

“Partnership on circular economy”

4

Voedselpark Versie 3.0

Duurzaamheid en Brede vorming in de pabo

Uitgangspunt ecologische verantwoordelijkheid:

• Ruimtelijke ordening;
• Wonen;
• Milieu;
• Mobiliteit.

Kijk voor meer informatie op:
www.sciencecentre.tudelft.nl/thuis-doen/waterlab/
en schrijf je daar direct in.
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Duurzaam doen: het nieuwe normaal!

Ecologische verantwoordelijkheid

Aan de slag met techniek!

Door mee te doen, word je een hulp-onderzoeker en help je mee met
het verzamelen van belangrijke informatie. Let op: er zijn maar 200
plekken, dus schrijf je snel in!

Wie haakt er aan?!
• ..
• ..

Duurzaamheid en brede vorming in de pabo

Onderzoeken, ontwerpen
en technologie op het
gebied van:

Ben jij tussen de 10 en 13 jaar en wil je meedoen met echt
wetenschappelijk onderzoek naar water? Meld je dan aan voor het
WaterLab, een nieuw onderzoekslab in het Science Centre Delft.

Wie doen mee?
• Vijf basis scholen
• TU Delft
• Siemens
• Huygens Labs
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Projecten door leerlingen
laten onderzoeken en
ontwerpen met toepassing
van technologie.

Kleine stadsen poldersloten

Op plassen

Grote boezem
kanalen

5. Wat is het ideale moment om kroos te
verwijderen?

Thema vroeger, nu en straks
Thema voedingsstoffen

Baggeren, land maken

Literatuur

Van Eiland naar Weiland

Als het bijna
helemaal vol ligt

Als het
halfvol ligt

Als er bijna
niks ligt
Antwoorden:
1. 2. 11 soorten
3. 3 dagen
4. Kleine stads en poldersloten
5. Als er bijna niks ligt.

Bruggen bouwen naar elkaar

De Hamer, A., Leussink, E. (2012) Leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Ecodrukkers, Nieuwkoop. www.duurzamepabo.nl
Denktank#2032 (2015) Onderwijs 2032 Nieuwsgierig en vindingrijk. PO Raad en Platform Bèta Techniek
Geerdink, G., Geldens, J, Hennissen, P., Katwijk, L. van, Koster, B., Onstenk, J., Pauw, I., Ros, A., Snoek, M. & Timmermans, M. (2015). De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders.
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wpcontent/uploads/2015/11/De_kernopgaven_van_de_lerarenopleidingen_20151110-DEF2.pdf
Klapwijk, R., & Holla, E. (2014). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren. Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.
Onstenk,J., Bartels, R., Van Nunen, A., Feld, P. (2017) Bildung als persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming
PO-Raad. (2014). Bestuursakkoord PO 2014-2020. Den Haag: PO-Raad.
SLO Tussendoelen-leerlijnen kerndoelen primair onderwijs: http://tule.slo.nl/

Duurzaamdenhaag.nl
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‘Het schoolgebouw verduurzamen
én het onderwijs verbeteren’

Arthur Hagen, Gemeente Den Haag

Kroosbestrijding nieuwe stijl (2)
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Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
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Natuur- en Milieueducatie Den Haag

Kinderen zijn de toekomst

Buiten leren op de PABO

Duurzame basisvorming: de basis
voor een duurzame toekomst

Samen duurzaamheid ervaren

Reguliere aanpak
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Reguliere landbouw, permacultuur, agroforestry
Impact van mens op uitsterven dieren
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Ondersteuning bieden bij het duurzaam maken
van scholen samen met kinderen en ouders

Op weg naar duurzaamheid

Een koffer vol voor duurzame scholen

• Schoolgebouwen verduurzamen;
• Verbeteringen inzetten voor onderwijs;
• Kinderen kunnen duurzaamheid in hun
school ervaren;
• Ouders en de buurt betrekken.

Proefproject en vervolg

Doelstellingen:
• Kennis/inzicht
• Betrokkenheid via beleving
• Bewust keuzes maken
• Zorg voor jezelf, de ander en de
omgeving

• Samen maken we het verschil
• Duurzaam is heel gewoon
• Groen is gewoon doen
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Verkenning naar aansprekende gemeentelijke projecten naar een circulaire economie

Versnelling Circulair Den Haag
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‘Samen naar buiten, doen!’
Mobile | +316 24 64 33 04
E-mail | yvette.watson@phifactory.com
Website | www.phifactory.com

Werkgelegenheidspotentieel Den Haag!

Thema’s
• Afval en grondstoffen
• Energie en klimaat
• Groen en biodiversiteit
• Openbare ruimte
• Voedsel
• Water

Educatieve producten
• (Begeleide)lessen en excursies
op de locaties van NME of in de
directe schoolomgeving
• Leskisten, keuzekisten, digitale
lesopdrachten, veldwerk
• Ondersteuning bij projecten
• Uitlenen van educatief materiaal,
dieren
• Werkweek School in Bos
• Workshops voor docenten en
leerkrachten

Thema’s:
• Onderzoek in de grote stad.
• Werkweek Drenthe
• Wetenschap en technologie
• Omgevingsonderwijs
• Groene schoolpleinen
• Stadsboerderij
• Herfst excursies
• Big History
• Minor buitenland

Wetenschap- en technologieaanbod op maat
• Compleet
• Overzichtelijk
• Makkelijk
Maak nu een afspraak!
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De circulaire economie is een
economisch en industrieel systeem dat
de herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen en het herstellend
vermogen van natuurlijke hulpbronnen
als uitgangspunt neemt, waarde
vernietiging minimaliseert en waarde
creatie in iedere schakel van het
systeem nastreeft”.
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‘Innovatieve participatie
aanpak Laak’

Strandbal voor de kust van Den Haag

Circulaire gebouwen

Tussen projecten en initiatieven op gebied van duurzaamheid en groen, popte de
Omgevingswet op met een strandbal voor de kust van Den Haag! Wat blijkt, de
omgevingswet helpt bij het tot st(r)and brengen en realiseren van deze initiatieven. De
gemeente ambtenaar is straks stuwende kracht en adviseur om juist deze initiatieven
te accommoderen. De lucht blijft in de bal door het samensmelten van gemeentelijke
vakgebieden en het geven van een integraal en gebundeld advies.

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Toezicht & Handhaving

Slachthuisplein
Participatie

Wijkpark Cromvliet
Participatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en lokale netwerkeconomie
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Rol Gemeente
De gemeente heeft in- en overzicht. De kennis zit echter voor een groot deel in de stad!
Deze waardevolle informatie is openbaar en voor iedereen direct beschikbaar. Echter niet
iedereen is even goed in het ‘zien’ van de mogelijkheden het ‘lezen en interpreteren van de
informatie’. Daarom heeft de gemeente de taak (verantwoordelijkheid) om te zorgen voor
begeleiding en advies waar nodig. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld in een dienstverlening,
die zorgt voor meer gelijkheid. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat de gemeente haar
producten en diensten zo gaat aanbieden dat alle mogelijke initiatiefnemers er mee uit de
voeten kunnen. Dat vraagt om een innovatieve interpretatie en gebruik van regels.

Participatie & Communicatie
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De Locatie

Een wijkpark met landelijke
allure, een levendig en
kloppend hart van Molenwijk,
waar activiteiten, cultuur en
evenementen plaatsvinden ter
versterking van sociale cohesie,
eigenaarschap, lokale economie
en werkgelegenheid.

Initiatieven in de omgeving
Grote vraag hoe deze initiatieven bij elkaar passen en hoe het gezamenlijk effect zijn
werking heeft op de leefbaarheid in de stad. Veel duurzame projecten en ideeën spelen zich
af in de leefomgeving en hebben daar invloed op. Ze zijn bedoeld om CO2 te reduceren of
woningen energie neutraal te maken. Dit betekent dat voor dit soort inspirerende projecten
straks vergunningen worden aangevraagd onder de Omgevingswet. Beoordeling van het
effect op de stad kan door het (meten van effecten nu, weten welke effecten gewenst zijn) en
met gebruik making van een nieuw instrumentarium.

De feestelijke officiële start van het project op 19 april
19

John Nieuwmans
Wijkmanager Stadsdeel
Laak

Jonkbloetplein
Participatie, werkgelegenheid en
duurzaamheid

Duurzaamheid, circulaire economie en Omgevingswet
Initiatieven komen van bouwers, scholen en particulieren. Vaak gaat het om heel praktische
ideeën, die nu vooral vragen om steun zodat zij zich kunnen bewijzen. De boodschap van
de initiatiefnemer is: “Ga bewust om met energie!” Hiervoor kan je bijvoorbeeld scholen
ombouwen of PET-flessen tot nieuwe producten maken zoals draad. (andere voorbeelden
toevoegen….) Al deze initiatiefnemers krijgen straks te maken met de openbare ruimte en
hebben vaak ook een vergunning nodig.

Omgevingswet
Wat gebeurt er:
• Andere manier van organiseren gebruik
grondstoffen.
• Andere samenwerkingsvormen in maatschappij
• Transitie op de arbeidsmarkt en in organisaties.
• Producten: van eigendom van producten naar
afnemen van diensten
• Grondstoffen: verantwoordelijkheid van gebruiker
naar producent
• nieuwe kansen voor dienstverlening en
ondernemen
• Uitdaging: haalbare verdienmodellen

‘Alles wat wij doen, is er op gericht om actief samen met bewoners, bedrijven en instellingen
de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Wij doen dit vanuit de
overtuiging dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en het beste resultaat oplevert’.

Samenhang, integraliteit en gezamenlijk zorgen voor een betere stad. Lijkt abstract
maar is al gewoon zichtbaar in initiatieven voor een beter milieu en efficiënter gebruik
van materiaal. Scholen, die willen verbouwen om energie-neutraal te worden en een
ondernemer die grote bakken wil plaatsen voor het inzamelen van PET-flessen. Dit was
allemaal te zien tijdens de informatiemarkt van 6 juli; ‘duurzame leefstijl in de praktijk’
in de Bibliotheek van Den Haag.

Omgevingswet

Exploitaties die meer opleveren dan ze kosten

Wat is een circulaire
economie?
• Slimmer omgaan
met natuurlijke
hulpbronnen,
• Grondstoffen steeds
weer opnieuw
gebruiken
• Verbruik van
grondstoffen
vervangen door
gebruik.

Wij timmeren aan de weg maar;
• Met wie kunnen we hiervoor
samenwerken?
• Hoe verankeren we dit in de
opleiding?
• Hoe leidt dat tot duurzame leefstijl
bij studenten?
• Hoe vertalen we dat naar
duurzame leefstijl bij kinderen?
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GJR-MIS 0739K

‘Nieuwe Generatie Kritische
Makers En Ontwerpers’

Maakonderwijs in Nederland

ABC voor het Maken zet zich in voor
meer maakonderwijs in Nederland.
Want dat is hard nodig. Waarom leggen
we je graag op deze pagina uit.

Ontdek in het Museon dat de Verenigde
Naties een duurzame aarde enorm
belangrijk vinden!

Hoezo, meer maakonderwijs?

Stel je voor: we doen allemaal, elke dag, een
klein stapje extra voor een betere wereld.

We leven in een maatschappij die bol
staat van technologie en steeds sneller
digitaliseert. Het is daarom van belang
dat kinderen naast programmeren,
ook andere vaardigheden meekrijgen
die horen bij de 21ste eeuw: van
oplossingsgericht
denken
tot
ondernemen en samenwerken. Het
gaat om creatieve en technische
vaardigheden. Maakonderwijs kan
daarbij helpen. Door iets te maken
leer je problemen oplossen, de wereld
beter begrijpen én deze te beïnvloeden.
Belangrijke skills dus! Wil je meer weten
over maakonderwijs? Lees dan hier
verder of bekijk de film.

Samenwerkingen die we de komende tijd zullen verkennen:

Museon - Haagse Hogeschool PABO
Onderwijsactiviteit:
Pabo-studenten ontdekken in en met het
Museon de inzet voor een duurzame
aarde op een heel hoog beleidsniveau: de
VN-doelstellingen. Ze beseffen hoe die
doorwerken in besluitvorming in politiek,
gemeentebeleid, eigen woonomgeving
en hun dagelijks leven.

Is dat moeilijk?

Museon - kinderdagverblijven Den
Haag
Activiteitenaanbod:
Kinderdagverblijven bezoeken Museon
en nemen deel aan activiteiten die
gerelateerd zijn aan Duurzame Life Style.
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Museon - Onderwijsbeleid Den Haag
Gesprek:
Aan tafel met Haags Onderwijsbeleid.
Hoe kan het educatieve aanbod van het
Museon de duurzame facetten van het
komend Haagse onderwijsbeleidsplan
versterken?
Met een team van filmmakers en tientallen jongeren
maakten we de film ABC van het Maken. Leuk weetje:
de leerlingen uit de film zijn zélf aan de slag gegaan
met allerlei bijzondere maaktechnieken en hebben alle
letters van het alfabet echt zelf gemaakt. Zo is de D
gemaakt met de 3D-printer. En de J met een print van
tekenrobotjes.

Museon - Haagse Hogeschool PABO
Tentoonstellingscontent:
Pabo-studenten maken korte pittige,
ludieke, of humoristische filmpjes die
aandacht vragen voor een duurzamere
lifestyle. De beste filmpjes worden
opgenomen in de hoofdtentoonstelling
One Planet van het Museon.

Heb je de film nog niet gezien?
Of kun je er geen genoeg van krijgen?
Bekijk ‘m dan op www.abcmaken.nl.
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Omgevingswet

‘Voorleven’

De wereld heeft een nieuwe generatie kritische makers en
ontwerpers nodig. En maakonderwijs kan daar bij helpen.

ABC van het maken
Met dit ABC van het Maken willen
we alle leerlingen, juffen en meesters,
schooldirecteuren, onderwijsprofessionals
en ouders in Nederland wegwijs maken
in de wondere wereld van het maken.
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‘Groen helpt een gezonde samenleving’

‘Het lerende kind’

300 straten voor 50.000 euro!

Cirkel van een duurzame lifestyle

Leerkrachten en ouders ontwikkelen
duurzame leefstijl en dragen deze
uit, doen deze voor! Voorleven om
afvalscheiding te stimuleren.
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Afvalpunten op straat met de
mogelijkheid om afval gescheiden aan te
bieden.

de school als voorbeeld

Groen, - papier, plastic, blik en
drankenkartons (PBD)-, glas en overig
kunnen aangeboden worden.

Niet alleen huis/ school/ kantoor, maar
samenleving
daar verder op inrichten.
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Toezicht & Handhaving

Kinderen op school leren afval
te scheiden heeft meer zin als de
samenleving daarop in is gericht..

28

29

het lerende kind
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Wij doen het niet alleen!

Samenwerkingen die we de komende tijd zullen verkennen.
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Een leefbare wereld:
Je doet het niet alleen!

Participatie & Communicatie
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Voorwoord
Weet je waar ik over droom? Dat duurzaam denken en doen zich als een olievlek over
Den Haag verspreidt! Dat duurzaam en circulair onderdeel van ons DNA is en daarmee
het nieuwe ‘normaal’.
Dat klinkt alsof we een wiel aan het uitvinden zijn. Maar niets is minder waar. Op
allerlei plaatsen zijn mensen en organisaties al bezig deze toekomst naar zich toe te
halen en dit verlangen werkelijkheid te maken. Het bruist in onze stad van concrete
initiatieven. Vaak zonder dat we dat van elkaar weten en zonder dat wij ons bewust
zijn van het enorme potentieel dat al voorhanden is, en dat eigenlijk ‘alleen maar’
verbonden hoeft te worden.
Het ‘nieuwe normaal’ is veel dichterbij dan we denken. Het ligt voor het grijpen.
Deze uitgave is een impressie op basis van de pop-up tentoonstelling van 6 juli in de
Haagse Centrale Bibliotheek. Een initiatief van veel visionaire doeners in onze stad,
gefaciliteerd door de gemeente Den Haag.
Wil je mee doen of ken je anderen die dit podium verdienen? Laat dat dan weten op:
info@kwartiermakersvandetoekomst.nl

Koen de Snoo
Loco gemeentesecretaris Den Haag

III

Uitnodiging

Colofon
Werkboek “Duurzame leefstijl in de praktijk”.
Ideeën, projecten, plannen en initiatieven op het gebied van
duurzaamheid uit Den Haag.
Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Projectuitvoering:
Dit project is tot stand gekomen door een aantal atelierbijeenkomsten. De
bijeenkomsten zijn begeleid door Mastercircle en Royal HaskoningDHV.
De resultaten zijn gebundeld door Mastercircle en Royal HaskoningDHV.
Vormgeving:
Royal HaskoningDHV
Er is met veel zorg geprobeerd de bronnen van de afbeeldingen te
achterhalen. Mocht u menen dat een afbeelding ten onrechte is
opgenomen dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Haag.
Verspreiding van het boek en overname van gedeelten eruit wordt
aangemoedigd, mits voorzien van deugdelijke bronvermelding.
september 2017
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De bibliotheek als ontmoetingsplaats om activiteiten te doen die door
andere partners ingericht worden

‘Van petflesjes naar dingen maken’
Wist je dat je in de bieb...
• ..ook een loket van Duurzaam Den Haag kunt
vinden?
• ..lege petflesjes kan weggooien in de grote petfles op
de 3e etage?
• ..zelf je goede ideeën kan inbrengen?
• ..kunt 3D printen met duurzaam plastic?
• ..TV-series en Playstation 4 games kunt lenen?
• ..gratis digitale kranten en vaktijdschriften uit de
hele wereld kunt lezen?

1

Verander je school van binnenuit

“Whole school approach” maakt
Den Haag duurzaam

Structureel

Duurzame verandering

School is kristallisatiepunt
voor duurzaamheid
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Duurzaamheidsopdrachten uit de praktijk

Onderzoekend en ontwerpend leren

Leerlingen worden ingezet als onderzoeker en ontwerper.
Hoe gaat dit in zijn werk?
• Bedrijven en overheden als
opdrachtgevers;
• Lokale duurzaamheids
uitdagingen als onderwerp;
• Kinderen als gebruikers en
klankbord;
• Vaardigheden leren in de
praktijk?
Wie doen mee?
• Vijf basis scholen
• TU Delft
• Siemens
• Huygens Labs
Wie haakt er aan?!
• ..
• ..

WORD ONDERZOEKER

Niets heerlijker dan tijdens een warme zomerdag een frisse duik te
nemen in het water. Maar waar zwem je eigenlijk in? Hoe fris en
schoon is dat water?
Ben jij tussen de 10 en 13 jaar en wil je meedoen met echt
wetenschappelijk onderzoek naar water? Meld je dan aan voor het
WaterLab, een nieuw onderzoekslab in het Science Centre Delft.
Het WaterLab gaat met de hulp van een TU Delft-wetenschapper
onderzoek doen naar de kwaliteit van water in Nederland en Europa.
Omdat wij nooit heel Europa in één zomer kunnen doorreizen hebben
we jouw hulp hard nodig!
Vraag je eigen onderzoekspakket aan en test je zwemwater en
drinkwater. Bij thuiskomst ga je met je watermonsters bij ons aan de
slag met echte apparatuur voor verder onderzoek.
Door mee te doen, word je een hulp-onderzoeker en help je mee met
het verzamelen van belangrijke informatie. Let op: er zijn maar 200
plekken, dus schrijf je snel in!

Kijk voor meer informatie op:
www.sciencecentre.tudelft.nl/thuis-doen/waterlab/
en schrijf je daar direct in.
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Duurzaam en circulair in de praktijk van het onderwijs

Techniek innovatiehuis

Aan de slag met techniek!

4

De kunst om onderzoekend te ontwerpen

Leefbare toekomst en technologie

Projecten door leerlingen
laten onderzoeken en
ontwerpen met toepassing
van technologie.
Onderzoeken, ontwerpen
en technologie op het
gebied van:
• Ruimtelijke ordening;
• Wonen;
• Milieu;
• Mobiliteit.
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The city is big enough to make a difference and small enough to make it happen

De stad kan het niet alleen!

“Working together for better cities”

“Partnership on circular economy”
6

Duurzaamheid en brede vorming in de pabo

Ecologische verantwoordelijkheid
Duurzaamheid en Brede vorming in de pabo
kernthema: ecologische verantwoordelijkheid
Uitgangspunt ecologische verantwoordelijkheid:

TEAMS maken SCHOLEN

Leraren moeten bereid en in staat zijn om de
consequenties van hun handelen voor de
natuurlijke en fysieke ecologie in hun handelen
mee te wegen en kinderen in die
geest kunnen opvoeden.

pabo en scholen in dialoog
Ik word er zo blij van als ik hoor welke prachtige
ideeën kinderen hebben om onze aarde schoon
te houden en om samen met anderen (mensen
en dieren en planten) gelukkig te zijn, voor nu
en in de toekomst. Hoe mooi is het dat zij
ontdekken dat er volwassenen zijn die met hen
mee willen dromen en om samen met elkaar de
handen uit de mouwen te willen steken!
Sandra Hermanus-Schröder, opleidingsdocent
en docent levensbeschouwing PABO Inholland

mogelijkheden curriculum scholen

vakkenintegratie op
diverse wijzen
toepassen in jaar 2
t/m 4 van de paboopleiding

mogelijkheden curriculum pabo

vragen van scholen:
uitgangspunt voor
afstudeeronderzoek

“Wetenschap en technologie onderwijs moet daarom al in het basisschool
curriculum verankerd zijn. Dat moet echter niet gebeuren in de vorm van een
‘apart vak’ of enkele lessen per maand. Wetenschap en technologie zijn immers
geen ‘vakken’ die je apart invoert in een curriculum. Zij vertegenwoordigen
eerder een ‘levensgrondhouding’ die bijdraagt aan zowel persoonlijke
ontwikkeling en vorming (bildung), arbeidsmarktvaardigheden (kwalificatie) als
burgerschapsontwikkeling (socialisatie).” Advies Denktank#2032, 2015

“De PO Raad en OCW komen

kerndoelen
o.a. domein
oriëntatie op
jezelf en de
wereld (SLO)

de volgende doelstelling overeen:
Met het oog op de brede vorming van
de leerling:
-bevorderen scholen het
onderzoekend leren van leerlingen,
onder andere door het aanbod op het
gebied van ‘wetenschap en
technologie’, zoals afgesproken in het
Techniekpact.“
Uit: Bestuursakkoord PO Raad (2014) waarin doelstellingen voor
2020 zijn vastgelegd .

pabostudente Den Haag
schrijft voor de ‘dag van de
duurzaamheid’:

‘kritische beroepssituaties’ bij het
ontwikkelen van schoolvisie en –beleid
rondom duurzaamheid benutten als
leermomenten voor studenten
Literatuur

De Hamer, A., Leussink, E. (2012) Leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Ecodrukkers, Nieuwkoop. www.duurzamepabo.nl
Denktank#2032 (2015) Onderwijs 2032 Nieuwsgierig en vindingrijk. PO Raad en Platform Bèta Techniek
Geerdink, G., Geldens, J, Hennissen, P., Katwijk, L. van, Koster, B., Onstenk, J., Pauw, I., Ros, A., Snoek, M. & Timmermans, M. (2015). De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders.
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wpcontent/uploads/2015/11/De_kernopgaven_van_de_lerarenopleidingen_20151110-DEF2.pdf
Klapwijk, R., & Holla, E. (2014). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren. Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.
Onstenk,J., Bartels, R., Van Nunen, A., Feld, P. (2017) Bildung als persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming
PO-Raad. (2014). Bestuursakkoord PO 2014-2020. Den Haag: PO-Raad.
SLO Tussendoelen-leerlijnen kerndoelen primair onderwijs: http://tule.slo.nl/
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Duurzaam doen: het nieuwe normaal!

Duurzaam Den Haag wakkert initiatieven aan van kinderen, die ondernemend
zijn en in Den Haag wonen, om Den Haag duurzamer te maken

“Duurzaamheid leeft in de
maatschappij.
We practice what we preach.”
Signed by: ‘Haagse groene kids community’

Duurzaamdenhaag.nl
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Een grove schets...

Voedselpark Versie 3.0
WELKOM IN

HET ZUIDERPARK
Highlights
in Het Zuiderpark...

Wat ligt waar
in Het Zuiderpark?

VREESWIJKSTRAAT

Het Zuiderpark is onderdeel van de groene structuur van de
gemeente Den Haag. Het park is 105 hectare groot en is een
beschermd stadsgezicht. Het Zuiderpark werd in 1908 door de
architect Berlage ontworpen en is één van Nederlands meest
typerende volksparken uit de jaren twintig. Het kenmerk hiervan
is de combinatie van sportaccommodaties, recreatieve en natuureducatieve voorzieningen. Nog steeds is in het Zuiderpark veel
te doen en te beleven, bijvoorbeeld:

1

27

26

2

25

1 Op de Stadsboerderij de Herweijerhoeve beleeft u het dagelijkse

9 In het Landengebied gaat u op reis. In dit arboretum vindt u zeven

INLA
AN
LOEV
ESTE

28

E

29
4

U kunt hier barbecuën, picknicken en voetballen. Ook worden op
de speelweiden jaarlijks diverse grote evenementen gehouden.

28
5

23

17

26 De Villierskopje is gelegen op een heuvel en grenst aan een

22

waterpartij waarbij vaste planten voor een kleurrijke aankleding
zorgen. Vanaf deze rustige plek heeft u uitzicht over de levendige
speelweiden.
16

19

15

7
6

20

10

8

21

Zo geniet iedereen van dit park:
recreanten houden rekening met elkaar

•

fietsers en voetgangers delen paden

•

ruiters gebruiken hun eigen paden

•

motorvoertuigen worden geparkeerd op de parkeerterreinen

•

we laten de dieren met rust

•

afval gaat in de afvalbak

•

barbecueën mag binnen de bbq-zone

•

gooi uw gebluste kolen in de speciale bbq-bak

•

het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan binnen de bbq-zone

•

honden in het gehele park aanlijnen m.u.v. de losloopgebieden

•

honden mogen de speelweide niet betreden

•

hondenbezitters ruimen overal de hondenpoep op

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag
en Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht zijn van toepassing.

11
10
9
10

Stadsboerderij de Herweijerhoeve

2

Heijmanshof

3

Kruidentuin

4

Vrije tijd en vorming

5

Kleindieren centrum

6

Eendenkooi

7

Manege De Eendenkooi

8

Western speelplaats

9

Doorenbos heuvel

10

Landengebied / Arboretum

11

Openluchttheater

12

Multifunctioneel centrum

13

Sportcampus

14

Minitreintjes Stoomgroep West

15

Bloementuin

16

Roggeveld

17

Parkpaviljoen

18

Rosarium

19

Midgetgolf

20

Rolschaatsen

21

Skatepark

22

Hertenkamp

23

Natuurspeeltuin Zuiderpret

24

IJsbaan

25

Speelweide

26

Speeltuin Ot & Sien

27

De Villierskopje

28

Outdoor fitness

29

Basketbalveld

P

Parkeren P1 & P2
Horeca

12

9

10

P1

P2
14

BBQ zone, alcohol toegestaan

G

•

13

RWE

Samen recreëren
in Het Zuiderpark!

18

U STAAT

Wilt u meer weten over de voorzieningen, achtergrond en het
ontstaan van het Zuiderpark ga dan naar www.denhaag.nl/groen.

R
HIE

Hondenlosloopgebied

MOE

24 De Speelweiden zijn levendig en zijn ware ontmoetingsplekken.

25

3

D
KA

kinderen. Zij kunnen hier hun eigen wereld vormgeven en lekker
ravotten met water, zand en takken.

25

SE
IJK

22 De Natuurspeelplaats Zuiderpret biedt volop avontuur voor uw

24

TD

herkomstgebieden van bijzondere en zeldzame bomen en heesters.

ES
SO

leven op de boerderij. Hier kunnen de kinderen meehelpen met de
verzorging.

1

Honden niet toegestaan

10

Bos / struweel
Grasland / ruigte
Water
Bebouwing
MELIS STOKELAAN

Wandelpaden
Fietspad
1:2.000

Ruiterpaden

Voedselpark versie 3.0
• Leuk laagdrempelig
• Lekker
• leerzaam
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Een grove schets...

Voedselpark Versie 3.0
VOEDSELPARK

Reuring & Rust,
wonderlijke attracties

Leuk Laagdrempelig
Lekker Leerzaam

De reden voor een bezoek moet vooral zijn omdat het leuk is . // toekomstbestendig park, dat een
breed publiek verleidt tot een bezoek. // Het park zal een educatief verhaal bieden, dat de bezoeker
stimuleert bewuste keuzes te maken rondom voedsel

Oorsprong:
Het College heeft op 10 december 2013
de Voedselstrategie gemeente Den Haag
vastgesteld, voortgekomen uit het
initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags. In de
strategie is opgenomen dat de gemeente
een project opstart in het Zuiderpark
(Showcase Zuiderpark) op het huidige
NME‐terrein
DOEL: bewustzijn rondom het thema
voedsel; het laten sluiten van
(voedsel)kringlopen, het laten zien van
complete voedselketens en nieuwe,
innovatieve manieren van lokaal voedsel
produceren

Kenniscentrum

Thema’s
‐ Herkomst van voedsel
‐ Sluiten van (voedsel)kringlopen
‐ Laten zien voedselketens
‐ Nieuwe manieren produceren
‐ Innovatieve manieren tonen
‐ Productie van voedsel in de stad

Uitwerking
‐ Nieuw klimaatneutraal
bezoekerscentrum
‐ Ruimte bieden aan initiatieven en
instellingen
Inhoud
‐ Ruimte voor discussie over de rol en
het belang van voedsel en voeding
‐ Inhoudelijke: verleden, heden en
toekomst van ons voedsel

Zuiderpark Den Haag
7 hectaren
Leren via vermaak

Geschiedenis van ons voedsel
om te begrijpen.
Het heden om te zien wat we
nu doen.
De Toekomst om te zien welk
effect ons gedrag heeft en
wat mogelijk is.

Insectarium
Kookstudio, lessen, lezingen, interactieve ,
virtual realitie, tijdreizen,, sport, spel,
Beeld&Geluid, Entertainmaentpark ervaring

Duurzame gebouwen

Kas

Reguliere landbouw, permacultuur, agroforestry
Impact van mens op uitsterven dieren

Thema’s: voedsel vergaren en
impact van mens
Thema vroeger, nu en straks
Thema voedingsstoffen
Reguliere landbouw, permacultuur, agroforestry
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Het kind centraal

Waarom duurzaamheid in 2025?

Baggeren, land maken

Van Eiland naar Weiland
Bruggen bouwen naar elkaar
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Arthur Hagen, Gemeente Den Haag

Kroosbestrijding nieuwe stijl (1)
Quizvragen:
1. Op welke afbeelding staat kroos?

2. Hoeveel soorten kroos kennen we in
Delfland?
4

7

11

3. In hoeveel dagen kan kroos zich
onder ideale omstandigheden
verdubbelen?
3

8

15

4. Waar zijn de condities voor snelle
kroosgroei het best?
Op plassen

Kleine stadsen poldersloten

Grote boezem
kanalen

5. Wat is het ideale moment om kroos te
verwijderen?
Als het bijna
helemaal vol ligt

Als het
halfvol ligt

Als er bijna
niks ligt
Antwoorden:
1. 2. 11 soorten
3. 3 dagen
4. Kleine stads en poldersloten
5. Als er bijna niks ligt.
12

Arthur Hagen, Gemeente Den Haag

Kroosbestrijding nieuwe stijl (2)
Reguliere aanpak

Proefproject en vervolg
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‘Het schoolgebouw verduurzamen
én het onderwijs verbeteren’
Samen duurzaamheid ervaren

• Schoolgebouwen verduurzamen;
• Verbeteringen inzetten voor onderwijs;
• Kinderen kunnen duurzaamheid in hun
school ervaren;
• Ouders en de buurt betrekken.

14

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Kinderen zijn de toekomst

• Samen maken we het verschil
• Duurzaam is heel gewoon
• Groen is gewoon doen
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Natuur- en Milieueducatie Den Haag

Duurzame basisvorming: de basis
voor een duurzame toekomst

Doelstellingen:
• Kennis/inzicht
• Betrokkenheid via beleving
• Bewust keuzes maken
• Zorg voor jezelf, de ander en de
omgeving
Thema’s
• Afval en grondstoffen
• Energie en klimaat
• Groen en biodiversiteit
• Openbare ruimte
• Voedsel
• Water

Educatieve producten
• (Begeleide)lessen en excursies
op de locaties van NME of in de
directe schoolomgeving
• Leskisten, keuzekisten, digitale
lesopdrachten, veldwerk
• Ondersteuning bij projecten
• Uitlenen van educatief materiaal,
dieren
• Werkweek School in Bos
• Workshops voor docenten en
leerkrachten
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Buiten leren op de PABO
Op weg naar duurzaamheid

Thema’s:
• Onderzoek in de grote stad.
• Werkweek Drenthe
• Wetenschap en technologie
• Omgevingsonderwijs
• Groene schoolpleinen
• Stadsboerderij
• Herfst excursies
• Big History
• Minor buitenland

Wij timmeren aan de weg maar;
• Met wie kunnen we hiervoor
samenwerken?
• Hoe verankeren we dit in de
opleiding?
• Hoe leidt dat tot duurzame leefstijl
bij studenten?
• Hoe vertalen we dat naar
duurzame leefstijl bij kinderen?
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Ondersteuning bieden bij het duurzaam maken
van scholen samen met kinderen en ouders

Een koffer vol voor duurzame scholen

Wetenschap- en technologieaanbod op maat
• Compleet
• Overzichtelijk
• Makkelijk
Maak nu een afspraak!
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Verkenning naar aansprekende gemeentelijke projecten naar een circulaire economie

Versnelling Circulair Den Haag

Werkgelegenheids
potentieel Den Haag!

Wat is een circulaire
economie?
• Slimmer omgaan
met natuurlijke
hulpbronnen,
• Grondstoffen steeds
weer opnieuw
gebruiken
• Verbruik van
grondstoffen
vervangen door
gebruik.

Wat gebeurt er:
• Andere manier van organiseren gebruik
grondstoffen.
• Andere samenwerkingsvormen in maatschappij
• Transitie op de arbeidsmarkt en in organisaties.
• Producten: van eigendom van producten naar
afnemen van diensten
• Grondstoffen: verantwoordelijkheid van gebruiker
naar producent
• nieuwe kansen voor dienstverlening en
ondernemen
• Uitdaging: haalbare verdienmodellen
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‘Samen naar buiten, doen!’
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Mobile | +316 24 64 33 04
E-mail | yvette.watson@phifactory.com
Website | www.phifactory.com

De circulaire economie is een
economisch en industrieel systeem dat
de herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen en het herstellend
vermogen van natuurlijke hulpbronnen
als uitgangspunt neemt, waarde
vernietiging minimaliseert en waarde
creatie in iedere schakel van het
systeem nastreeft”.

Circulaire gebouwen
Exploitaties die meer opleveren dan ze kosten
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Omgevingswet

Omgevingswet
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Toezicht & Handhaving

Participatie & Communicatie
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GJR-MIS 0739K

Strandbal voor de kust van Den Haag
Samenhang, integraliteit en gezamenlijk zorgen voor een betere stad. Lijkt abstract
maar is al gewoon zichtbaar in initiatieven voor een beter milieu en efficiënter gebruik
van materiaal. Scholen, die willen verbouwen om energie-neutraal te worden en een
ondernemer die grote bakken wil plaatsen voor het inzamelen van PET-flessen. Dit was
allemaal te zien tijdens de informatiemarkt van 6 juli; ‘duurzame leefstijl in de praktijk’
in de Bibliotheek van Den Haag.
Tussen projecten en initiatieven op gebied van duurzaamheid en groen, popte de
Omgevingswet op met een strandbal voor de kust van Den Haag! Wat blijkt, de
omgevingswet helpt bij het tot st(r)and brengen en realiseren van deze initiatieven. De
gemeente ambtenaar is straks stuwende kracht en adviseur om juist deze initiatieven
te accommoderen. De lucht blijft in de bal door het samensmelten van gemeentelijke
vakgebieden en het geven van een integraal en gebundeld advies.
Duurzaamheid, circulaire economie en Omgevingswet
Initiatieven komen van bouwers, scholen en particulieren. Vaak gaat het om heel praktische
ideeën, die nu vooral vragen om steun zodat zij zich kunnen bewijzen. De boodschap van
de initiatiefnemer is: “Ga bewust om met energie!” Hiervoor kan je bijvoorbeeld scholen
ombouwen of PET-flessen tot nieuwe producten maken zoals draad. (andere voorbeelden
toevoegen….) Al deze initiatiefnemers krijgen straks te maken met de openbare ruimte en
hebben vaak ook een vergunning nodig.
Initiatieven in de omgeving
Grote vraag hoe deze initiatieven bij elkaar passen en hoe het gezamenlijk effect zijn
werking heeft op de leefbaarheid in de stad. Veel duurzame projecten en ideeën spelen zich
af in de leefomgeving en hebben daar invloed op. Ze zijn bedoeld om CO2 te reduceren of
woningen energie neutraal te maken. Dit betekent dat voor dit soort inspirerende projecten
straks vergunningen worden aangevraagd onder de Omgevingswet. Beoordeling van het
effect op de stad kan door het (meten van effecten nu, weten welke effecten gewenst zijn) en
met gebruik making van een nieuw instrumentarium.
Rol Gemeente
De gemeente heeft in- en overzicht. De kennis zit echter voor een groot deel in de stad!
Deze waardevolle informatie is openbaar en voor iedereen direct beschikbaar. Echter niet
iedereen is even goed in het ‘zien’ van de mogelijkheden het ‘lezen en interpreteren van de
informatie’. Daarom heeft de gemeente de taak (verantwoordelijkheid) om te zorgen voor
begeleiding en advies waar nodig. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld in een dienstverlening,
die zorgt voor meer gelijkheid. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat de gemeente haar
producten en diensten zo gaat aanbieden dat alle mogelijke initiatiefnemers er mee uit de
voeten kunnen. Dat vraagt om een innovatieve interpretatie en gebruik van regels.
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‘Innovatieve participatie
aanpak Laak’

‘Alles wat wij doen, is er op gericht om actief samen met bewoners, bedrijven en instellingen
de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Wij doen dit vanuit de
overtuiging dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en het beste resultaat oplevert’.

Slachthuisplein
Participatie
							
Wijkpark Cromvliet

Jonkbloetplein
Participatie, werkgelegenheid en
duurzaamheid

Participatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en lokale netwerkeconomie

John Nieuwmans
Wijkmanager Stadsdeel
Laak

De Locatie

Een wijkpark met landelijke
allure, een levendig en
kloppend hart van Molenwijk,
waar activiteiten, cultuur en
evenementen plaatsvinden ter
versterking van sociale cohesie,
eigenaarschap, lokale economie
en werkgelegenheid.

De feestelijke officiële start van het project op 19 april

De Marktdag 22 juni
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Een leefbare wereld:
Je doet het niet alleen!

Ontdek in het Museon dat de Verenigde
Naties een duurzame aarde enorm
belangrijk vinden!

Stel je voor: we doen allemaal, elke dag, een
klein stapje extra voor een betere wereld.
Is dat moeilijk?
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Wij doen het niet alleen!

Samenwerkingen die we de komende tijd zullen verkennen.

Samenwerkingen die we de komende tijd zullen verkennen:

Museon - Haagse Hogeschool PABO
Onderwijsactiviteit:
Pabo-studenten ontdekken in en met het
Museon de inzet voor een duurzame
aarde op een heel hoog beleidsniveau: de
VN-doelstellingen. Ze beseffen hoe die
doorwerken in besluitvorming in politiek,
gemeentebeleid, eigen woonomgeving
en hun dagelijks leven.
Museon - kinderdagverblijven Den
Haag
Activiteitenaanbod:
Kinderdagverblijven bezoeken Museon
en nemen deel aan activiteiten die
gerelateerd zijn aan Duurzame Life Style.

Museon - Onderwijsbeleid Den Haag
Gesprek:
Aan tafel met Haags Onderwijsbeleid.
Hoe kan het educatieve aanbod van het
Museon de duurzame facetten van het
komend Haagse onderwijsbeleidsplan
versterken?
Museon - Haagse Hogeschool PABO
Tentoonstellingscontent:
Pabo-studenten maken korte pittige,
ludieke, of humoristische filmpjes die
aandacht vragen voor een duurzamere
lifestyle. De beste filmpjes worden
opgenomen in de hoofdtentoonstelling
One Planet van het Museon.
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De wereld heeft een nieuwe generatie kritische makers en
ontwerpers nodig. En maakonderwijs kan daar bij helpen.

‘Nieuwe Generatie Kritische
Makers En Ontwerpers’

Maakonderwijs in Nederland

ABC voor het Maken zet zich in voor
meer maakonderwijs in Nederland.
Want dat is hard nodig. Waarom leggen
we je graag op deze pagina uit.

Hoezo, meer maakonderwijs?

We leven in een maatschappij die bol
staat van technologie en steeds sneller
digitaliseert. Het is daarom van belang
dat kinderen naast programmeren,
ook andere vaardigheden meekrijgen
die horen bij de 21ste eeuw: van
oplossingsgericht
denken
tot
ondernemen en samenwerken. Het
gaat om creatieve en technische
vaardigheden. Maakonderwijs kan
daarbij helpen. Door iets te maken
leer je problemen oplossen, de wereld
beter begrijpen én deze te beïnvloeden.
Belangrijke skills dus! Wil je meer weten
over maakonderwijs? Lees dan hier
verder of bekijk de film.

Met een team van filmmakers en tientallen jongeren
maakten we de film ABC van het Maken. Leuk weetje:
de leerlingen uit de film zijn zélf aan de slag gegaan
met allerlei bijzondere maaktechnieken en hebben alle
letters van het alfabet echt zelf gemaakt. Zo is de D
gemaakt met de 3D-printer. En de J met een print van
tekenrobotjes.
Heb je de film nog niet gezien?
Of kun je er geen genoeg van krijgen?
Bekijk ‘m dan op www.abcmaken.nl.

ABC van het maken
Met dit ABC van het Maken willen
we alle leerlingen, juffen en meesters,
schooldirecteuren, onderwijsprofessionals
en ouders in Nederland wegwijs maken
in de wondere wereld van het maken.
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‘Voorleven’
Leerkrachten en ouders ontwikkelen
duurzame leefstijl en dragen deze
uit, doen deze voor! Voorleven om
afvalscheiding te stimuleren.

Afvalpunten op straat met de
mogelijkheid om afval gescheiden aan te
bieden.

Groen, - papier, plastic, blik en
drankenkartons (PBD)-, glas en overig
kunnen aangeboden worden.

Niet alleen huis/ school/ kantoor, maar
samenleving daar verder op inrichten.
Kinderen op school leren afval
te scheiden heeft meer zin als de
samenleving daarop in is gericht..
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‘Groen helpt een gezonde samenleving’
300 straten voor 50.000 euro!
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‘Het lerende kind’
Cirkel van een duurzame lifestyle
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de school als voorbeeld

het lerende kind
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Lijst van nog meer initiatieven duurzaamheid
Actor

Initiatief

Henry Terlouw

Duurzame warmte in Den Haag als bijdrage aan de energietransitie

Bob van Hasselt

Grondstoffenmakelaar Binckhorst (proeftuin circulaire economie)

Ger Kwakkel

Ontwikkelen programma aanpak circulaire economie

Jan Harko Post

Terug naar de bron; circulair is niet nieuw!

Roelien Timmerman

Mastercircle aanpak voor ontwikkelen duurzaamheid en circulaire economie in
onderwijs en educatie

Daniel Driessen

Realiseren recyclepunt Binckhorst

Henk van Andel

werkwijze integrale projecten, waarop je als medewerker kunt intekenen, op basis
van motivatie en kennis

Irma de Roos

woningbouwopgave Den Haag koppelen aan kennis en aanpak van
grondstoffenstromen

Adrienne Kuijer

Duurzaamheidsverslag nieuwe stijl

Hans de Potter

Aanbesteden duurzame projecten

Ravi Parhar

Verrassende verbindingen in de organisatie stimuleren (sharing & scaring /
challengen), zodat duurzamer oplossingen ontstaan en beklijven

Wendelijn Oolders

Toekomstbestendig wonen, verbinden generaties: pilot generatiewoningen

Sjoerd Klompmaker

Meerjarenprogramma duurzame renovatie kades Haagse grachten

Jasper Schilling

Warmteplan energietransitie woningen

Hans Jansen

Coalities vormen die bijdragen leveren aan gezonder maken van de leefomgeving

Jan Verburg

300 kleine duurzame projecten in de inrichting van de openbare ruimte in Den Haag

Arno Lammers

duurzame bouwstenen voor nieuwe Haagse Omgevingsvisie

Arjen Luesink

een dag per week met collega’s werken aan kansen voor innovatie en duurzaamheid
in de openbare ruimte in Den Haag

Esther Vogelaar

werkwijze natuur intensief bouwen ontwikkelen als bijdrage aan duurzame
verdichting in Den Haag

Willard Kamerling

Innovatiemotor tram infrastructuur

Jetty Karthaus

Integrale aanpak wijkmanager om energietransitie mogelijk te maken

Jaco Devilee

Onderzoek bijdrage in multidisciplinair team werkgelegenheid circulaire economie

Peter Arkesteijn

Duurzaamheid in omgevingsvergunningverlening

Frans Botma

Prioriteit voor voetganger, fietsen en verblijfskwaliteit in Den Haag; dat kan door
omgekeerd te ontwerpen

Ton Koning

Schone lucht in Den Haag: stimuleren elektrisch rijden; terugdringen vervuiling
houtkachels.

Alfons Finkers

Bijdragen aan het creëren van ruimte voor duurzaam doen en uitproberen van
nieuwe werkwijzen en oplossingen.

Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag.
Deze publicatie is mede tot stand gekomen in samenwerking met
Mastercircle en Royal HaskoningDHV

