
Bijlage 1 Circulaire Economie: Haagse praktijkvoorbeelden 

Foto  Naam en locatie Omschrijving 

 

 
 

Camptoo 
Centrum  
www.camptoo.nl 
 

Camptoo is een initiatief dat kampeerders die een camper 
of caravan bezitten, verbindt met medekampeerders die 
er één willen huren. Camptoo maakt het mogelijk dat deze 
campers en caravans vaker gebruikt kunnen worden, door 
ze te verhuren aan medekampeerders. In de winkel aan de 
Herenstraat in Den Haag kun je je persoonlijke verhaal 
vertellen. 

 

 
 

De CompostBakkers 
https://decompostbakkers.wordpress.com 

Mariahoeve, Haagse Hout 

De CompostBakkers faciliteren het inzamelen van 
groenresten op buurtniveau. Op een geschikte plek in de 
buurt komt een inzamelpunt en komen compostbakken 
van gerecycled plastic voor gft-resten. Mensen komen het 
gft zelf brengen. De compost wordt ter plekke gemaakt, 
en ter plekke weer gebruikt. Op 10 plekken in de stad zijn 
buurten inmiddels op deze manier aan het composteren 
geslagen. 

 

 

Windowfarms 
http://www.windowfarms.nl 
Zeeheldenkwartier, Centrum 
 
 
 
 

Een windowfarm is een ‘verticale tuin’ die voor je raam 
hangt. Met een windowfarm kun je planten kweken 
zonder dat je een tuin, een balkon, of groene vingers 
nodig hebt. Internationaal heeft het een open source 
opzet: je kan aan de hand van een instructie je eigen PET-
flessen upcyclen naar een windowfarm. In Den Haag kun 
je ook een zelfbouw- of een kant en klare set kopen, alle 
met hergebruikte PET-flessen. 

http://www.camptoo.nl/
https://decompostbakkers.wordpress.com/
http://www.windowfarms.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11MyuruPKAhVBfg8KHTLKC9QQjRwIBw&url=http://kidseropuit.nl/camptoo/&psig=AFQjCNHqLbFo8T6V7JxIPc78AlL6Khq5XA&ust=1454855801543087
https://decompostbakkers.wordpress.com/fotocollage/opening-zeeheldentuin/
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Lets Ruilkring Den Haag 
http://www.letsdenhaag.nl 
Regentessekwartier, Segbroek 
 

Lets Den Haag en omstreken is een lokale ruilkring, een 
moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. 
LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. Er 
kan van alles "geruild" worden: van het plakken van een 
fietsband tot lessen in internet of het boek dat je 
uitgelezen hebt. Het handige van een ruilkring is dat het 
ruilen zich niet beperkt tot telkens twee personen: je kunt 
iets aanbieden aan de ene persoon en daarvoor in ruil van 
heel iemand anders iets terugkrijgen. 

 

 
 
 
 
 

Dressme 
www.dressme.nl 
Bomenbuurt, Segbroek 
 
 

Bij Dressme draait alles om hergebruik en duurzaamheid. 
Van gebruikte kleding maken ze weer nieuwe t-shirts en 
jurkjes voor kinderen van 0 tot 11 jaar. Het materiaal voor 
de kledingstukken wordt zorgvuldig geselecteerd op kleur, 
print en kwaliteit. Vervolgens wordt het gewassen en 
voorgekrompen voordat het kledingstuk met de hand 
wordt gemaakt.  
 

 

 
 

Add my Window 
www.addmywindow.nl 
Laakkwartier, Laak 

De startup Add my Window brengt adverteerders en 
raameigenaren bij elkaar, zonder tussenkomst van de 
traditionele media. Particulieren kunnen zich opgeven om 
hun ramen te verhuren. Het levert ze een financiële 
vergoeding op, maar ze krijgen daardoor ook geperforeerd 
folie over de ramen met reclames er op. Bedrijven kunnen 
via Add my Window deze advertentieruimte huren.  

http://www.letsdenhaag.nl/
http://nl.dawanda.com/shop/dressme
http://www.addmywindow.nl/
http://addmywindow.nl/
https://www.etsy.com/shop/dressme
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Studio Jean: Recycle Kunst Club for kids  
www.studiojean.nl 
Bomenbuurt, Segbroek  
 

De Recycle Kunst Club for kids brengt het milieu 
knutselend en spelenderwijs onder de aandacht.  Met 
spullen als plasticzakken, flessen, blikken, doppen, 
stekkers en verpakkingsmateriaal etc kun je al een heel 
eind komen! Ben je zelf al milieubewust en bewaar je al 
toiletrollen, plastic tassen, flessen en/of ander materiaal? 
Heel goed, geef deze spullen een tweede leven en neem 
ze mee naar de workshop. Maak van die lege blikken 
tomatensoep een gekke robot, of van lege plastic flessen, 
doppen en deksels een fantasievogel. 

 

 
 

Urban mining with Credits 
www.urbanmining.nu 
 

Urban Mining with Credits’ is de eerste Crowdfunding in 
zijn soort: alle inwoners van Den Haag worden gevraagd te 
participeren. Urban Mining vraagt hierbij niet om geld, 
maar om de waarde van hun afval als grondstof. Voor 
iedere kilo kunststoffen of E-waste verkrijgen deelnemers 
een aandeel in Urban Mining. Ze geven 6 miljoen 
aandelen uit, goed voor 6.000 ton grondstoffen. De 
opbrengst, na hergebruik, reparatie, recycling en 
upcycling, deelt Urban Mining met alle deelnemers. 

 

UpCrops 
www.upcrops.com 
 

UpCrops maakt het simpel om voedsel duurzaam en 
efficient te laten groeien. Met hergebruikt materiaal zoals 
oude regenwaterafvoer buizen, en in een open source 
omgeving,  kun je het hydroponics systeem thuis, op 
school en in horeca en bedrijven neerhangen zonder 
ruimteverlies. 
 

http://www.studiojean.nl/
http://www.urbanmining.nu/
http://www.upcrops.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3296Gt-PKAhWBPg8KHQ4DBXoQjRwIBw&url=http://www.urbanmining.nu/&psig=AFQjCNGSoQyb0e32uA1Yo_5_xynsT-1jAA&ust=1454858069648900
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW36H6uOPKAhXBOxoKHZAUBdwQjRwIBw&url=http://upcrops.com/&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNE_8qowG1XVM4cxcU0xLPKeHZqpwg&ust=1454858650014064
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Repaircafe 
http://www.repaircafedenhaag.nl 
verspreid over de stad 
 

Repaircafe Den Haag organiseert jaarlijks tientallen 
bijeenkomsten waarbij mensen kapotte goederen van 
thuis meenemen en onder begeleiding van deskundige 
vrijwilligers deze  kunnen repareren dan wel door de 
reparateurs laten repareren. Waarbij mensen met 
verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in 
contact worden gebracht. 

 

 
 

Haeghe Groep: Recycling & Refurbishing 
http://www.haeghegroep.nl/haeghe-
groep/wat-doen-wij-1.htm 
Loosduinen 

Onder de noemer 'We gaan aan de bak' zamelen de 
mensen van de Haeghe Groep elektronische apparaten in 
bij retailers. Ze demonteren en sorteren de onderdelen. 
Door handmatig te werken, kunnen ze een stap verder 
gaan in het demonteren. Naast recycling doen ze aan 
refurbishing –het opknappen van oude spullen zodat ze 
een tweede leven krijgen. Ze  repareren en  formatteren 
afgekeurde computers en herstofferen ze stoelen voor 
projectstoffeerders en de banken van Haagse trams. Ook 
maken ze tassen van oude reclamebanieren en zeilen.  

 
 

Minibieb 
http://minibieb.nl/wat-is-minibieb/ 
verspreid over de stad 

Den Haag kent al meer dan 40 Minibiebs: bij particulieren, 
stadsboerderijen en scholen kun je op deze manier zelf 
makkelijk boeken lenen en ruilen.  Zonder kosten en 
zonder al te veel regels beheren de gebruikers samen de 
Minibieb. 

http://www.repaircafedenhaag.nl/
http://www.haeghegroep.nl/haeghe-groep/wat-doen-wij-1.htm
http://www.haeghegroep.nl/haeghe-groep/wat-doen-wij-1.htm
http://minibieb.nl/wat-is-minibieb/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.repaircafedenhaag.nl/wp-content/uploads/2012/12/rc17nv_overzicht-225x300.jpg&imgrefurl=http://www.repaircafedenhaag.nl/2012/12/17-november-stadsboerderij-de-molenweide-drukdrukdruk/&h=300&w=225&tbnid=jfIEqVAGYHm4JM:&docid=i9inYdfFQCi6VM&itg=1&ei=ohe2Vo6oBMGbPM7dqNgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwiOgfOQwOPKAhXBDQ8KHc4uCtsQMwg8KBgwGA
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.haeghegroep.nl/upload_mm/8/d/b/129250_fullimage_1.Recycling-refurbishing-met-tekst.jpg&imgrefurl=http://www.haeghegroep.nl/haeghe-groep/recycling-en-refurbishing.htm&h=306&w=722&tbnid=NuAjNzd3qQSKpM:&docid=yiRzjdlm5BaF2M&ei=LR-3Vv7EHeueywO70YKQBg&tbm=isch&ved=0ahUKEwi-j--7u-XKAhVrz3IKHbuoAGIQMwhGKB8wHw
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwictaCQv-XKAhUBeA8KHVmyBkkQjRwIBw&url=http://shyamahopman.blogspot.com/2014/11/gastcolumn-janna-de-veen-de-minibieb.html&bvm=bv.113370389,d.bGQ&psig=AFQjCNGjlhTGTW78lBUo6XrvCgW6tTvI2A&ust=1454928995453405
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Greenfox 
http://green-fox.nl/# 
Binckhorst, Laak 

Door bestaande tl-armaturen te vervangen door 
bijvoorbeeld LED wordt de apparatuur een stuk 
milieuvriendelijker zonder deze compleet weg te gooien. 
Dat is wat deze mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt doen.  

 
 

Manic Organic 
http://manicorganic.nl/ 
Valkenboskwarteir, Segbroek 

De catering van Manic Organic is verrassend duurzaam: ze 
werken samen met eerlijke bedrijven uit de regio en 
gebruiken produkten van het seizoen. Een gerestylde 
oude bouwkeet is in hun handen een moderne Foodtruck 
geworden, waaruit gerechten worden geserveerd op 
biologisch afbreekbare  borden.  

 
 

Jutterskeet  
http://jutterskeet.nl/ 
Kijkduin en Ockenburch, Loosduinen 

Je zou ze bijna vergeten in deze moderne tijden. Maar in 
de Wereldstad aan Zee hebben de  Strandjutters al lange 
tijd een vaste plek. De spullen die ze op het strand vinden, 
stellen ze tentoon. In het winkeltje kun je van alles kopen. 
En van gevonden hout maken ze zelf meubilair zoals tafels 
en banken.    

http://green-fox.nl/
http://manicorganic.nl/
http://jutterskeet.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mvonederland.nl/sites/default/files/media/GreenFox_1.jpg&imgrefurl=http://mvonederland.nl/nieuws/nieuw-licht-voor-mvo-nederland&h=800&w=1200&tbnid=HzGZZHZSrbFctM:&docid=0RCN4V6NLsMtvM&ei=7Sq3VtaKJ8WgsgHs0baYDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiWtaLWxuXKAhVFkCwKHeyoDeMQMwh9KFYwVg
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Upcycle Lab Stadswerkplaats 
http://www.facebook.com/Stadswerkpla
atsDenHaag 
Bohemen en Meer en Bos, Loosduinen 

Bij het Upcycle Lab van Stadswerkplaats Den Haag kunnen 
werklozen en studenten meedenken over het ontwerp, de 
verkoop en de promotie van duurzaam gemaakte spullen. 
Ze doen ervaring op en vergroten de kans op 
vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Als ze materialen 
voor hergebruik hebben gevonden, maken ze er tassen 
van of weven ze placemats.  
 
 
 
 
 

 
 

Haagse stadszagerij 
www.dehaagsestadszagerij.nl 
Ypenburg, Leidschenveen-Ypenburg 

De Haagse Stadszagerij verwerkt lokaal gekapte 
stadsbomen op een duurzame en ambachtelijke manier 
tot kwaliteitshout voor de lokale meubelmaker, 
timmerman kunstenaar of hobbyist. Ze zagen en maken 
ook meubilair voor in de openbare ruimte zoals zitbanken 
en attributen voor kinderspeelplaatsen. Daarnaast geven 
ze voorlichting. En workshops : van stam tot plank tot 
meubel, in 1 dag. 
 
 

 
 

Sociaal-ecologisch woonproject Groene 
Mient 
http://www.groenemient.nl/ 
Vruchtenbuurt, Segbroek 

Bij se Groene Mient gaat het om een project van 33 
duurzame woningen  rond een ecologische tuin dat 
ontwikkeld wordt in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap(CPO). Zelfvoorziening van energie, 
hergebruik van materialen en water en voedsel uit de 
buurt, toegankelijkheid en flexibiliteit zijn een belangrijk 
streven. 
 

http://www.facebook.com/StadswerkplaatsDenHaag
http://www.facebook.com/StadswerkplaatsDenHaag
http://www.dehaagsestadszagerij.nl/
http://www.groenemient.nl/
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2015/12/stadswerkplaats-loosduinen-1.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihyYGFjebKAhXHDQ4KHVUwAEgQjRwIBw&url=http://www.bewonersorganisatieleidschenveen.nl/index3.asp?nr%3D201507191020&psig=AFQjCNFSLXIuJK22u40H1rdkQGTeLNC7gA&ust=1454949904550509
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18LeIv-bKAhXDvBoKHXsJCV4QjRwIBw&url=http://www.groenemient.nl/nl/info/duurzaam-abc/9/&psig=AFQjCNERvCfm-DUq_4EfRE9CAkYPfdjdqg&ust=1454963339340328
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Transformatie vml. CB&I/SHELL-kantoor 
https://www.repurpose.nl/projecten/cbi/ 
Benoordenhout, Haagse Hout 

Het voormalig CBI kantoor in Den Haag ondergaat een 
transformatie van kantoorruimtes naar luxe 
appartementen. Het kantoor wordt tot het casco gestript 
en krijgt een nieuw interieur en een nieuwe gevel. Door 
middel van hergebruik en het doorverkopen van 
materialen uit het gebouw is er door de opdrachtgever 
€35.000,- bespaard. Er worden 120 lampen uit het oude 
trappenhuis herplaatst. Daarnaast zijn tapijttegels en 
deurdrangers doorverkocht aan handelaren 

 

ReSourceCity Binckhorst 
http://www.optrek.org/project/8/binckh
orst 
Binckhorst, Laak 
 
 

ReSourceCity Binckhorstr is een project in de Binckhorst 
ontwikkeld door Mobiel projectbureau OpTrek. In 
ReSourceCity Binckhorst staat het creëren van nieuwe 
producten en ook diensten centraal door het verbinden 
van bestaande lokale resources. Er wordt opnieuw 
invulling gegeven aan reeds aanwezige menskracht, 
ruimtes, (rest) -materialen, kennis en vaardigheden. Zo 
creëert ReSourceCity Binckhorst nieuwe waardeketens die 
de ontwikkeling van de Binckhorst een impuls geven. 

 
 

Honing op het Zuiderpark 
http://imkersdenhaag.nl/honing-kopen/ 
Escamp 

Weliswaar een klein maar wel een heel mooi voorbeeld. 
De imker op het Zuiderpark doet z’n honing in 
hergebruikte HAK-potjes en loopt er mee naar de 
nabijgelegen stadsboerderij, die voor hem de honing 
verkoopt aan de bezoekers. De lege potjes worden door 
de bezoekers teruggebracht naar  de stadsboerderij en 
vervolgens opnieuw door de imker gebruikt.  

https://www.repurpose.nl/projecten/cbi/
http://www.optrek.org/project/8/binckhorst
http://www.optrek.org/project/8/binckhorst
http://imkersdenhaag.nl/honing-kopen/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp6e73u-bKAhVJ7RQKHRIOA_sQjRwIBw&url=https://www.repurpose.nl/&psig=AFQjCNEyvoOg-ZTY45rqGT0mbbRh9fKywA&ust=1454962518304945
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2442/3837804600_0b0af0c4c2.jpg&imgrefurl=http://ministerieetenendrinken.nl/?cat%3Dzrgjrkvnjmmm%26paged%3D138&h=334&w=500&tbnid=tsHzCQ9qMxV4tM:&docid=_kJ-Lukbt__fiM&itg=1&ei=Bq63Vvf7JMTRO5jZmOgO&tbm=isch&ved=0ahUKEwj3lrHZw-bKAhXE6A4KHZgsBu0QMwgnKAswCw
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Edibles 
http://impactcity.nl/innovator/student-
edibles/ 
 
 

EDIBLE is een app en online marktplaats voor voedsel dat 
op het punt staat de houdbaarheidsdatum te 
overschrijden.  In plaats van afval te worden (gft), blijft het 
hiermee voedsel.   Verkopers (hotel, supermarkt) en 
kopers worden bij elkaar gebracht. Edibles won in 2016 de 
studenten-editie van The Hague Innovators Challenge. 

 

Urban Farmers De Schilde 
https://urbanfarmers.com/projects/the-
hague/ 
Groente- en Fruitmarkt, Centrum 

Het grotendeels leegstaand kantoorpand de Schilde biedt 
onderdak aan de grootste commerciële stadsboerderij 
voor levensmiddelenproductie in Europa: een dakkas van 
1.200 m2 voor gespecialiseerde groenten en een 
overdekte viskwekerij van 370 m2 (Aquaponics). De vissen 
in de aquaria produceren meststoffen en uiteindelijk 
nitraten. Water met deze stoffen naar het dak 
getransporteerd waar het voor irrigatie van de gewassen 
zorgt. De planten halen de voedingsstoffen uit het water 
en zuiveren het daarbij. En zo is het weer geschikt voor de 
ondergelegen visteelt. 
 

 
 

Pick-Up service Mariahoeve 
http://pickupservice.nl/ 
Mariahoeve, Haagse Hout 

Via deze opvallende service worden thuis bij bewoners, 
die zich hiervoor kunnen aanmelden, recyclebare 
goederen (plastic, papier, glas en kleding) opgehaald. 
I.s.m. Mariahoeve Werkt! biedt de pick-up service 
werkervaringsplaatsen.  Alle kleding die de Pick-Up Service 
ophaalt wordt aan The Hague Recycling gedoneerd.  

http://impactcity.nl/innovator/student-edibles/
http://impactcity.nl/innovator/student-edibles/
https://urbanfarmers.com/projects/the-hague/
https://urbanfarmers.com/projects/the-hague/
http://pickupservice.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bezuinigen.nl/wp-content/uploads/2015/01/groente-en-fruit.jpg&imgrefurl=http://www.bezuinigen.nl/huis/zelf-groente-en-fruit-kweken/&h=362&w=403&tbnid=357yGAjHsDmUeM:&docid=Uv8N-oIL_usi5M&ei=rEK6VuP3Fca2PK-aj_AO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjj_eneuevKAhVGGw8KHS_NA-4QMwhAKBwwHA
http://urbanfarmers.com/projects/the-hague/


Foto Naam en Locatie Omschrijving 

 

Herinrichting New World Campus 
http://www.inbo.com/NL/projecten/Pag
es/DenHaag,NewWorldCampus.aspx#.Vr
pRFrQUX5o 
Rivierenbuurt-Zuid, Centrum 
 
 

Het voormalige postchequegebouw aan het Spaarneplein 
werd in 2015 betrokken door de New World Campus. Bij 
de herinrichting werd uitgegaan van Circulaire principes, 
zoals het beperken van afval door hergebruik, zoveel 
mogelijk gebruik in plaats van bezit, sociale impact en 
materialen die goed zijn voor mens en milieu. Het 
bestaande tapijt is voor een aanzienlijk deel hergebruikt, 
ook in meubels. Er is tapijt toegevoegd, gemaakt van 
netten die lokale vissers uit de Filippijnen opvissen uit zee. 
Met de tapijtleverancier is een circulair contract getekend 
waarbij de fabrikant eigenaar blijft van het tapijt, het 
onderhoudt en deze aan de eind weer terugneemt in het 
productieproces. Hetzelfde geldt voor de meubels. 

 

Let’s Cradle the Party 
www.milieueducatiedenhaag.nl/catalogu
s/2015-2016/Voortgezet+Onderwijs 
Zeeheldenkwartier, Centrum 
 

In 2015 hebben ruim 200 Haagse leerlingen een 
schoolfeest georganiseerd,  vanuit de kringloop-gedachte. 
Ze houden rekening met waar een product vandaan komt 
en waar het naar toe gaat als je er klaar mee bent.  Zo 
ontdekken leerlingen dat een duurzame lifestyle en een 
geweldig feest prima samen kunnen gaan. 

 

Verbouwing Hotel Courtgarden 
www.hotelcourtgarden.nl/nl/eco.html 
Zeeheldenkwartier, Centrum 
 

Het drie sterren ecodesigned Court Garden Hotel is het 
eerste en meest duurzame hotel in Nederland dat een 
officiële Groenverklaring, het Energielabel A+ én het Green 
Key Gold keurmerk heeft. Bij de verbouwing van kantoor 
naar hotel is gebruik gemaakt van duurzame materialen en 
energiezuinige systemen. Bijna alle lamparmaturen 
werden hergebruikt, bestaande installaties zijn zoveel 
mogelijk hergebruikt, zelfs plafondtegels kregen een 
tweede leven in de back-office ruimten. De verbouwing 
kwam tot stand door ondernemers uit de wijk en de regio, 
waarvan drie om de hoek in het Haagse 
Zeeheldenkwartier. 

http://www.inbo.com/NL/projecten/Pages/DenHaag,NewWorldCampus.aspx#.VrpRFrQUX5o
http://www.inbo.com/NL/projecten/Pages/DenHaag,NewWorldCampus.aspx#.VrpRFrQUX5o
http://www.inbo.com/NL/projecten/Pages/DenHaag,NewWorldCampus.aspx#.VrpRFrQUX5o
http://www.milieueducatiedenhaag.nl/catalogus/2015-2016/Voortgezet+Onderwijs
http://www.milieueducatiedenhaag.nl/catalogus/2015-2016/Voortgezet+Onderwijs
http://www.hotelcourtgarden.nl/nl/eco.html
http://www.greenkey.nl/
http://www.greenkey.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFis_C7uzKAhVDIJoKHZNwC_UQjRwIBw&url=http://www.inbo.com/NL/nieuws/Pages/NewWorldCampusgeopend.aspx&bvm=bv.113943665,d.d24&psig=AFQjCNHIJo-Ccq3FuWsol0c8Ybc4txfBkg&ust=1455182258337833
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqYCq--zKAhVrM5oKHfJvBdUQjRwIBw&url=http://www.vrijeschoolbeweging.nl/tag/vrije-school-den-haag/&bvm=bv.113943665,d.d24&psig=AFQjCNHURRa1vLqYmgH1bjbrjCFsJZCQIg&ust=1455185701668419
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Woongemeenschap de Waterspin 
www.dewaterspin.nl 
Centrum 
 

Dit woon/werk-complex met een sociale en ecologische 
visie is mogelijk gemaakt door de inzet van bewoners. In 
de Waterspin wordt het waswater niet door het riool 
gespoeld, maar met een helofytenfilter, via de rietvijver 
gezuiverd en weer opnieuw gebruikt. In de wasmachine-
ruimte staat een wasmachine die wast met gezuiverd 
water uit de rietvijver en een wasmachine die is 
aangesloten op leidingwater. Ook is er een (gasgestookte) 
wasdroger die door alle bewoners kan worden gebruikt. 
Het gft gaat op de composthoop in de eigen tuin. 

 

Nieuwbouw Afvalbrengstation 
Uitenhagestraat 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners
/natuur-en-milieu/to/Duurzaam-
afvalbrengstation-Uitenhagestraat.htm 
 

Aan de Uitenhagestraat in Den Haag komt een 
energieneutraal afvalbrengstation. Bewoners kunnen er 
grofvuil en afval wegbrengen en scheiden. Het regenwater 
wordt opgevangen en gebruikt, en er wordt zoveel 
mogelijk gerecycled en hergebruikt materiaal in de gevels 
toegepast.  

 

Stichting Sustainable Office 
http://www.sustainable-office.eu 
Haagse Bos, Haagse Hout 

Sustainable Office is een branche-breed initiatief van de 
commissie Sustainable Office om duurzame 
kantoorartikelen onder de aandacht te brengen en 
eindgebruikers beter te informeren over deze producten. 
De website bevat kantoorproducten die voldoen aan de 
criteria van de productgroep kantoorartikelen, zoals deze 
zijn opgesteld door de gezamenlijke overheden in 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Bijvoorbeeld voor allerlei typen (opberg- en hang)mappen 
zijn er cradle to cradle versies vinden.  

 

http://www.dewaterspin.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Duurzaam-afvalbrengstation-Uitenhagestraat.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Duurzaam-afvalbrengstation-Uitenhagestraat.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Duurzaam-afvalbrengstation-Uitenhagestraat.htm
http://www.sustainable-office.eu/
http://www.dewaterspin.nl/wp-content/uploads/2013/10/MG_5272.jpg
http://scheveningendorp.nl/wp-content/uploads/2016/01/AI_exterieur.lowres.jpg
http://www.sustainable-office.eu/Default.aspx
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Renovatie en nieuwbouw 
HagaZiekenhuis 

https://www.hagaziekenhuis.nl/over-
hagaziekenhuis/duurzaamheid/duurzaam
-bouwen.aspx 

Leyenburg, Escamp 

 

Bij de renovatie en nieuwbouw van het Haga ziekenhuis 
zijn diverse vernieuwingen op het gebied van de Circulaire 
Economie doorgevoerd. De gipsplaten aan de gevel 
hebben allemaal het Cradle to Cradle certificaat. En met 
twee grote warmtewielen wordt warmte uit de 
afvoerlucht teruggewonnen. De wielen winnen de warmte 
uit de lucht die al in het gebouw is gecirculeerd door 
langzaam rond te draaien en met hun oppervlak de 
warmte op te nemen.  

 

Systeemwand Haagsche Zwaan 
http://www.planeffect.nl/portfolio-
item/c2c-wandsysteem/ 
Bezuidenhout, Haagse Hout 
 
 
 
 
 
 

In de ‘Haagsche Zwaan’, het karakteristieke 
kantoorgebouw aan de Schenkkade in Den Haag zijn C2C-
gecertificeerde systeemwanden met een strakke 
gedetailleerde afwerking aanwezig.  

 
 

Inrichting kantoor Bouwens Groep 
http://www.ezpress.eu/news/22654/Haa
gs-kantoor-Bouwens-Groep-volledig-
ingericht-met-afval 
Voorhout, Centrum 
 

De inrichting van het kantoor van de Bouwens groep is 
volledig gemaakt van afval en hergebruikt materiaal, 
volgens het Cradle to Cradle principe. En in het kantoor 
gebruiken ze gerecyclede pennen, briefpapier en 
enveloppen.  

https://www.hagaziekenhuis.nl/over-hagaziekenhuis/duurzaamheid/duurzaam-bouwen.aspx
https://www.hagaziekenhuis.nl/over-hagaziekenhuis/duurzaamheid/duurzaam-bouwen.aspx
https://www.hagaziekenhuis.nl/over-hagaziekenhuis/duurzaamheid/duurzaam-bouwen.aspx
http://www.planeffect.nl/portfolio-item/c2c-wandsysteem/
http://www.planeffect.nl/portfolio-item/c2c-wandsysteem/
http://www.ezpress.eu/news/22654/Haags-kantoor-Bouwens-Groep-volledig-ingericht-met-afval
http://www.ezpress.eu/news/22654/Haags-kantoor-Bouwens-Groep-volledig-ingericht-met-afval
http://www.ezpress.eu/news/22654/Haags-kantoor-Bouwens-Groep-volledig-ingericht-met-afval
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_4NqR9u3KAhUrMZoKHcVjCgwQjRwIBw&url=http://www.planeffect.nl/portfolio-item/c2c-wandsysteem/&psig=AFQjCNE-lTzNmYCpiOG_An2WWql0FLKinA&ust=1455218653177530
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Lekkernassǔh 
www.lekkernassuh.org 
Zeeheldenkwartier, Centrum 

Bij Lekkernassǔh kun je elke week verse groenten afhalen. 
De groente is afkomstig uit Den Haag en de regio, zonder 
verpakking. Lekkernassuh is een voedselcoöperatie 
waarbij het draait om samenwerken: door je in te zetten 
voor de coöperatie, krijg je korting op het product. Je kan 
betalen met Bitcoins, waardoor voor betalingsverkeer 
geen traditionele  bank meer nodig is.  

 

Repairkid 
http://miaw.nl/activiteiten/ 
Centrum 

Repair Kid heeft van een oude camper een reizende bus 
gemaakt. Ze gaan langs bij groepen kinderen, die allereerst 
oude apparatuur slopen, om van de onderdelen kunst te 
maken . De kinderen leren zo dat helemaal niets 
weggegooid hoeft te worden.   

 
 

Gered Gereedschap Den Haag 
http://www.geredgereedschap-
denhaag.nl/ 
Binckhorst, Laak 
 

Niet meer gebruikt gereedschap kun je doneren aan Gered 
Gereedschap. Die zorgt ervoor dat het gereedschap er 
weer goed uitziet en (veilig) werkt. Het gereedschap komt 
terecht bij leerlingen en startende ondernemers in 
ontwikkeling, zodat ze een vak mee kunnen uitoefenen en 
een bestaan kunnen opbouwen. 

http://www.lekkernassuh.org/
http://miaw.nl/activiteiten/
http://www.geredgereedschap-denhaag.nl/
http://www.geredgereedschap-denhaag.nl/
http://miaw.nl/wp-content/uploads/2015/03/Totaalbeeld-4fotoos.jpg
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Kringloopwinkels Den Haag 
Onder andere: 
http://www.kringloopdenhaag.nl/ 
http://www.kringloopmoerwijk.nl/ 
http://emmausdenhaag.nl/ 
http://www.schroeder.nl/ 
Verspreid over de stad 

De meer dan 20 kringloopwinkels in Den Haag zijn niet 
meer uit het straatbeeld weg te denken. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er werkervaring 
opdoen. En je kan natuurlijk via de kringloopwinkels je 
oude spullen een tweede leven geven.  

 
 

The Ocean Clean Up 
http://www.theoceancleanup.com/ 
Scheveningen 

In Scheveningen Haven verrijst binnenkort een proef-
opstelling  voor wat wellicht de grootste schoonmaak-
operatie ooit zou kunnen worden: het verwijderen van 
plastic uit de oceanen. Een installatie verzamelt het 
plastic-afval, waarna het uit het water wordt gehaald en 
afgevoerd.  

 

070 Energiek 
http://www.070energiek.nl/over-
070energiek/ 
Sorghvliet, Scheveningen 

070 Energiek is een coöperatieve vereniging die zich onder 
andere richt op het samen –voor de leden- duurzaam 
inkopen van energie. De leden van de coöperatie bepalen 
ook of en waar er in duurzame projecten geïnvesteerd 
wordt. 

 

 

 

http://www.kringloopdenhaag.nl/
http://www.kringloopmoerwijk.nl/
http://emmausdenhaag.nl/
http://www.schroeder.nl/
http://www.theoceancleanup.com/
http://www.070energiek.nl/over-070energiek/
http://www.070energiek.nl/over-070energiek/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4O3Pz_XKAhXoa5oKHdvuC54QjRwIBw&url=http://www.kringloopdenhaag.nl/organisatie&psig=AFQjCNGaijdPTzCk2FD6pFXvjJHj3gbCDw&ust=1455483200241770
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Vogelwijk Energie(k) 
http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnev
ogel/ 
Vogelwijk, Segbroek 

In de Vogelwijk ziet de coöperatieve vereniging het licht 
als er in een groter duurzaam project geïnvesteerd gaat 
worden. In 2010 in een windturbine (inmiddels 
afgebroken) en recent in een zonnepanelen-project  van 
bij 300 panelen op de daken van scholen (ZonneVogel 
Coöperatie). 

 

FabLab Den Haag 
http://fablabdenhaag.nl/ 
Binckhorst, Laak 

Als je gebruik maakt van het FabLab dan heb je geen eigen 
machines meer nodig. In een hightech werkplaats kun je je 
ideeën (laten) uitwerken, prototypen, perfectioneren en 
fabriceren. Je kunt machines en werkplekken reserveren 
en getrainde vrijwilligers en medewerkers testen je 
ontwerp op bruikbaarheid en assisteren je bij de 
machines. Als je al ervaring hebt kun je de machines zelf 
bedienen.  

 
 

Uw Winkeltje 
http://www.uw-winkeltje.nl 
Scheveningen 

Uw Winkeltje is een fysieke Marktplaats. In dit winkelpand 
op een A-locatie in Scheveningen kunnen particulieren en 
bedrijven hun eigen kast, plak, vitrine, pallet of etalage 
huren.  Uw Winkel verkoopt de spullen en houdt de 
opbrengst bij.  Je kan je eigen prijs bepalen van jouw 
produkten.   

http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnevogel/
http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnevogel/
http://fablabdenhaag.nl/
http://fablabdenhaag.nl/reserveren/index.php
http://www.uw-winkeltje.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIu6PJ7PrKAhVF6A4KHQl6CdgQjRwIBw&url=http://www.vogelwijkenergiek.nl/2010/09/&psig=AFQjCNEFiGKhCjblxjY2PvyPIDfosL3zGA&ust=1455662777251997
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Eco-Revolte 
http://www.ecorevolte.com/ 
 

Je kan meehelpen op een van de aangesloten tuinen, je 
kan er een mand groente en fruit kopen geteeld in en om 
Den Haag of dat over is gebleven bij de lokale horeca. 
Oftewel, de Eco-Revolte Coöperatie onderhoudt een lokaal 
voedselsysteem.  Waar geen supermarkt aan te pas komt. 
In Den Haag bevinden zich twee afhaalpunten. 

 

Ampyx Power 
https://www.ampyxpower.com/nl/ 
Laakkwartier en Spoorwijk, Laak 

Toegang tot betaalbare en duurzame energie uit een 
onuitputtelijke bron. De drones van Ampyx Power leveren 
energie via windenergie . Via crowdfunding is het eerste 
protoptype gebouwd. De opschaalmodellen kosten minder 
materiaal dan 1 wiek van een windturbine. De kleinste 
Ampyx Power levert genoeg energie voor 30 huishoudens. 
Het hoofdkwartier is gevestigd in Den Haag, testlocaties 
liggen buiten de stad.  

 
 

Greenwheels 
https://www.greenwheels.com/nl 
verspreid over de stad 
 
 
 

Op bijna 100 plekken in Den Haag staan ze, de deelauto’s 
van Greenwheels. Voor in de stad kan je beschikken over 
kleine, zuinige auto’s. En hoef je niet na te denken over 
keuringen, onderhoud of verzekeringen. 

http://www.ecorevolte.com/
https://www.ampyxpower.com/nl/
https://www.greenwheels.com/nl
http://www.ecorevolte.com/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://filepicker.oneplanetcrowd.com/api/file/5fYKka7TRcCBEz7S1Y1J&imgrefurl=https://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/53142#!&h=338&w=450&tbnid=wQhf7sU_V8gNEM:&docid=Q2SJQ1lt43dxPM&ei=Q7bIVpHROsT3Pr_VsNAE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjR_pn5gYfLAhXEuw8KHb8qDEoQMwgnKAowCg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOq8LAiYfLAhWBPRQKHYqLB_kQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/27045884@N05/6803699565&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNElQzhpbYgz1O-mklNLsuiyTV1fIw&ust=1456082852749598
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Ecojar 
http://www.ecojar.nl/ 
Laakkwartier en Spoorwijk, Laak 

Met de Ecojar haal je niet zomaar een plant in huis maar 
een heel ecosysteem. Afvalstoffen van de dieren zijn de 
voedingsstoffen voor de planten. Het systeem onderhoudt 
zichzelf. 

 

Bamboe parkeergarage 
http://www.bamboebouwnederland.nl/n
l/bamboe-projecten/bamboe-
parkeergarage-den-haag/ 
Laakkwartier en Spoorwijk, Laak 

Bamboe is een grassoort. Als je het `maait`, hoef je niks 
terug te planten. Het groeit vanzelf weer aan. Het kan zelfs 
meer dan een meter per dag groeien. De gevelbekleding 
van deze parkeergarage bestaat geheel uit bamboe, nog 
niet eerder vertoond in Nederland.  

 

ConnectCar 
http://www.connectcar.nl/ 
verspreid over de stad 

Op vijf plekken in Den Haag staan deel-auto’s klaar van 
ConnectCar, die je met je Android of telefoon makkelijk 
kunt reserveren.  

 

 

http://www.ecojar.nl/
http://www.bamboebouwnederland.nl/nl/bamboe-projecten/bamboe-parkeergarage-den-haag/
http://www.bamboebouwnederland.nl/nl/bamboe-projecten/bamboe-parkeergarage-den-haag/
http://www.bamboebouwnederland.nl/nl/bamboe-projecten/bamboe-parkeergarage-den-haag/
http://www.connectcar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wubZl4fLAhWBXhQKHQy3AWMQjRwIBw&url=http://www.ecojar.nl/&psig=AFQjCNFmGWH0JGUdfagqDAVxlSVvzDItmQ&ust=1456086659048730
http://www.bamboebouwnederland.nl/uploads/images/Gallery/Bamboe-projecten/Bamboe-parkeergarage-in-Den-Haag/SAM_2441.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivp5WH04nLAhUH8RQKHWY7Ck0QjRwIBw&url=http://socialcompare.com/en/comparison/deelauto-s-2ng2s379&psig=AFQjCNFDk8xrSCSonU0JX3Rq5t3s70plBw&ust=1456171293913136
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Mindbuilding Staedion 
http://plegt-vos.nl/60-
levensloopbestendige-woningen-den-
haag 
Moerwijk, Escamp 

Levensloopbestendige bouw is een bouwconcept dat 

duurzaamheid en flexibiliteit voor de bewoners en de 

leefomgeving voorop stelt. Voor Staedion werden in 

Den Haag 32 koop- en 28 huurwoningen volgens dit 

concept gebouwd. Aanpassingen in de woning zijn 

eenvoudig door de flexibele vloer die de leidingen 

bereikbaar houdt. De woningen zijn volledig 

demontabel waardoor gebouwonderdelen hergebruikt 

kunnen worden bij het uitbouwen van de eigen woning 

of bij de bouw van andere woningen.  

 

ANWB-pilot autodelen 
http://www.anwb.nl/auto/autodelen/an
wb-autodelen 
 

In twee wijken in Den Haag, de Regentessebuurt en de 

Bloemenbuurt. loopt de pilot autodelen van de 

ANWB. Particulieren kunnen hierbij de auto van een 

buurtgenoot huren.    

 

Duurzaam Solutions 
http://www.duurzaamsolutions.com/ove
r-duurzaamsolutions.php 
Belgisch Park, Scheveningen 

Duurzaam Solutions heeft zich gespecialiseerd in het 

hergebruik van bestaande kantoormaterialen, zoals 

glazen wandsystemen en deuren. Herbruikbare 

materialen worden verwijderd zonder kosten voor de 

eigenaar. 

http://plegt-vos.nl/60-levensloopbestendige-woningen-den-haag
http://plegt-vos.nl/60-levensloopbestendige-woningen-den-haag
http://plegt-vos.nl/60-levensloopbestendige-woningen-den-haag
http://www.anwb.nl/auto/autodelen/anwb-autodelen
http://www.anwb.nl/auto/autodelen/anwb-autodelen
http://www.duurzaamsolutions.com/over-duurzaamsolutions.php
http://www.duurzaamsolutions.com/over-duurzaamsolutions.php
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpIbP14nLAhXDORQKHaqWB5UQjRwIBw&url=http://plegt-vos.nl/60-levensloopbestendige-woningen-den-haag&psig=AFQjCNHI7zE1QgUN6UigqFp7dZQWQzAzUQ&ust=1456172533997664
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Pilot Circulaire Inkoop ICT Haags 
Inkoopsamenwerking 
https://www.pianoo.nl/document/11994
/pilot-circulaire-inkoop-ict-haagse-
inkoopsamenwerking-his-2016 
Centrum 

Eind 2016 wil REBus, een project van het EU-

programma LIFE+, een circulair raamcontract hebben 

gegund voor de rijksbrede inrichting van ca. 150.000 

werkplekken. De nadruk zal onder andere komen te 

liggen op het verlengen van de levensduur van 

apparaten. 

 

Restaurant Restwaarde 
http://www.optrek.org/project/6/pop-up 
Binckhorst, Laak 

Van je oude brood weer koekjes laten maken? 

Lunches bereid van voedseloverschotten? Het kan bij 

Pop-Up restaurant Restwaarde, dat enkele dagen per 

jaar verschijnt. Waar de uitstalling van het voedsel 

rust op gebruikte pallets. 

 

Refunc 
http://refunc.nl/?cat=3 
Laakkwartier en Spoorwijk, Laak 

De mensen van Refunc maken alles van afval en 

gebruikte produkten. Soms als kunst, soms als nuttig 

object. Voor in huis en in de openbare ruimte of 

architectuur. Wat te denken van een chique stoel van 

garage-vaten, een plantenkas van autobanden en 

sloophout, zitbanken van oude havenpalen.  

https://www.pianoo.nl/document/11994/pilot-circulaire-inkoop-ict-haagse-inkoopsamenwerking-his-2016
https://www.pianoo.nl/document/11994/pilot-circulaire-inkoop-ict-haagse-inkoopsamenwerking-his-2016
https://www.pianoo.nl/document/11994/pilot-circulaire-inkoop-ict-haagse-inkoopsamenwerking-his-2016
http://www.optrek.org/project/6/pop-up
http://refunc.nl/?cat=3
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN5pGL047LAhVCuBQKHcHAAZQQjRwIBw&url=http://www.optrek.org/project/6/pop-up&psig=AFQjCNFrXPuv4F5ovDb3A0vxIc4PF3H2pA&ust=1456343128226703
http://refunc.nl/wp-content/uploads/IMG_9736.jpeg
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Loge des Créatures des Binckhorst 
http://www.optrek.org/project/21/resou
rcecity 
Binckhorst, Laak 

Acht producerende bedrijven in de Binckhorst hebben 

zich verenigd in de eerste afdeling van de Loge. Met 

als doel de specifieke kennis en kunde van de 

bedrijven uit te wisselen. De leden van de Loge 

hebben in het afgelopen jaar over de muren van 

elkaars bedrijven heen gekeken en onderzocht of de 

uiteenlopende machineparken aan elkaar te koppelen 

zijn. Met als eerste product de Binckhorst Beings, 

markeringen gemaakt van o.a.de restanten van de 

cementfabriek. 

 

Autodelen Snappcar + My Wheels 
https://www.snappcar.nl/?gclid=CJWJ7q
Xuk8sCFQUOwwod12oJag 
https://mywheels.nl/ 
verspreid door de stad 

Afgelopen jaar stonden ruim 6.500 Hagenaars 

ingeschreven bij Snappcar en My Wheels, de grootste 

online platforms voor 'autodelers'. Een belangrijke 

reden om aan autodelen te doen is dat je er kosten mee 

bespaart. In de praktijk blijkt dat als mensen eenmaal 

begonnen zijn met autodelen, het sociale aspect aan 

belang wint. Mensen ervaren hoe leuk het is om 

andere mensen uit de buurt te leren kennen en hen te 

helpen door hun auto beschikbaar te stellen. 

 

De Ecoschilder 

http://www.ecoschilderwerk.nl/index.h

tml 
Laakkwartier en Spoorwijk, Laak 

De Ecoschilder gebruikt alleen verf die gemaakt wordt 

van herwinbare of gerecyclede grondstoffen. Op basis 

van lijnolie of aardappelzetmeel. Hij is lid van de 

vereniging Schildersvannu die zich als doel stelt dat 

zoveel veel mogelijk mensen duurzaam gaan 

schilderen. 

http://www.optrek.org/project/21/resourcecity
http://www.optrek.org/project/21/resourcecity
https://www.snappcar.nl/?gclid=CJWJ7qXuk8sCFQUOwwod12oJag
https://www.snappcar.nl/?gclid=CJWJ7qXuk8sCFQUOwwod12oJag
https://mywheels.nl/
http://www.ecoschilderwerk.nl/index.html
http://www.ecoschilderwerk.nl/index.html
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Foto Naam en locatie Omschrijving 

 

De Afvaljuf 

http://afvaljuf.blogspot.nl/p/carolien-

adriaansche.html 

Centrum 

De Recycle Kunstenares geeft workshops voor 

kinderen. Ze verzamelt zelf afval, de 

naaimachinewinkel op de hoek spaart kapotte lampjes 

en de kinderen zorg zelf ook voor afval. En maken 

daar vervolgens allerlei speelgoed van. 

 

Mammoet Oude Bouwmaterialen 

http://www.mammoetoudebouwmateri

alen.nl/ 

Valkenboskwartier, Segbroek 

Mammoet Oude Bouwmaterialen neemt graag oude 

bouwmaterialen van je over, variërend van deuren, 

schouwen, ramen tot hekwerk en kachels. Anderen 

kunnen er langs gaan om spullen te kopen of dat doen 

via de online catalogus. De mensen van Mammoet 

hebben van hun hobby hun vak gemaakt. 

 
 
 
 
 

Noordzeeboerderij 

http://www.noordzeeboerderij.nl/ 

Scheveningen 

Een proefboerderij in Scheveningen voor de teelt van 

zeewier, met als einddoel een Noordzeeboerderij. De 

kweek van zeewier gaat goed samen met de kweek 

van vissen: samen sluiten ze de kringlopen. De 

afvalstoffen van de vissen vormen de ingrediënten 

voor de zeewier.  

http://afvaljuf.blogspot.nl/p/carolien-adriaansche.html
http://afvaljuf.blogspot.nl/p/carolien-adriaansche.html
http://www.mammoetoudebouwmaterialen.nl/
http://www.mammoetoudebouwmaterialen.nl/
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http://4.bp.blogspot.com/-HCREGk6bEqE/VTAN53aYraI/AAAAAAAAJdU/sVKTXhY9a2g/s1600/dezwerm.JEPG.jpg
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Foto Naam en locatie Omschrijving 

 

Weggeefhoek 070 

https://nl-

nl.facebook.com/Weggeefhoek-070-

282713511834686/ 

 

 

Zoek je speelgoed of andere spullen? Via de 

Facebook-pagina van Weggeefhoek 070 Community 

kun je ze komen ophalen bij iemand waar het ergens 

op zolder ligt te verstoffen.    

 

Renovatie vml. Ministerie VROM-

gebouw  

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/act

ueel/nieuws/2015/02/03/sloopmateriaa

l-rijnstraat-8-hergebruikt 

Stationsbuurt, Centrum 

 

Bijna al het sloopmateriaal dat tijdens de renovatie van 

het voormalige ministeriegebouw van VROM 

(Rijnstraat 8) in Den Haag overblijft, wordt 

hergebruikt. Van alle afvalmaterialen wordt 99,7 

procent gerecycled. De leverancier van de nieuwe 

gevel recyclet het oude glas. Bij de inkoop van beton 

wordt het gesloopte beton ook voor recycling aan de 

leverancier aangeboden. 

 

 
 
 
 

Terugwinning fosfaat en elektriciteit 

uit urine 

http://www.nutrientplatform.org/busin

ess-cases/bedrijfsnaam/a-tm-z/85-

rijnstraat8.html 

Stationsbuurt, Centrum 

De rijksoverheid heeft in haar aanbesteding voor de 

renovatie van het rijkspand Rijnstraat 8 in Den Haag 

opdracht gegeven om een fosfaatterugwinnings-

installatie en een brandstofcel te bouwen in de kelders 

van het gebouw. Hiermee wordt de separaat 

ingezamelde urine verwerkt tot struviet en elektriciteit. 

Daarnaast zet een vergistingsinstallatie toiletwater en 

keukenafval om naar biogas.  

https://nl-nl.facebook.com/Weggeefhoek-070-282713511834686/
https://nl-nl.facebook.com/Weggeefhoek-070-282713511834686/
https://nl-nl.facebook.com/Weggeefhoek-070-282713511834686/
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Stadsfabriek Binckhorst 

http://www.haagsemakers.nl/stories/ha

agse-makers-is-mede-ondertekenaar-

van-stadsfabriek-binckhorst/ 

Binckhorst, Laak 

De Binckhorst als eerste zelforganiserende 

stadsfabriek van Nederland. Dat is het idee van de 

gedistribueerde stadsfabriek, waarbij bedrijven en 

organisaties in het gebied materiaal, materieel, kennis 

en kunde delen. Met ‘cloud’ technologie kun je elke 

werkplaats, elke ambachtsman en elke machine 

zichtbaar maken. En kunnen nieuwe verbindingen 

worden gelegd waar een product of een dienst centraal 

staat los van het bedrijf dat het aanbiedt. Zo kunnen 

auto-reparatiewerkplaatsen hun expertise elders 

inzetten: een carrosserie-bedrijf kan tuinmeubels 

lassen en een revisie-monteur grasmaaiers repareren. 

 

Kringloop Bouwmarkt 

http://www.schroeder.nl 

Loosduinen 

 

De eerste Nederlandse kringloop bouwmarkt staat in 

Den Haag. In de bouwmarkt zijn materialen te koop, 

die zijn overgebleven op bouwplaatsen en bij 

verbouwingen van particulieren. De 

kringloop bouwmarkt is het initiatief van Schroeder 

van der Kolk Bedrijven. Schroeder biedt onder andere 

leerwerk-trajecten aan (langdurig) werklozen.  

 

 

KrijgdeKleertjes Den Haag 
http://www.krijgdekleertjes.nl/DenHaag 
Zeeheldenkwartier, Centrum 

Bij het ruilpunt van KrijgdeKleertjes of online kun je 

je te klein geworden kinderkleren ruilen met grotere 

maten. Dit gaat via Ruilpunten, die ervoor zorgen dat 

het geven en krijgen in balans blijft. 

http://www.haagsemakers.nl/stories/haagse-makers-is-mede-ondertekenaar-van-stadsfabriek-binckhorst/
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Foto Naam en locatie Omschrijving 

 

Zeewaterwarmtecentrale 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewater

warmtecentrale 

Duindorp, Scheveningen 

De eerste zeewaterwarmtecentrale (ZWWC) ter 

wereld is voor woningcorporatie Vestia ontwikkeld. 

In de centrale wordt warmte onttrokken aan zeewater, 

dat op vijf meter diepte wordt aangezogen. Het 

afgekoelde zeewater gaat terug naar de zee, het 

verwarmde water wordt overgedragen aan het 

warmtedistributienet, dat anderhalve meter onder de 

openbare weg loopt. De centrale verwarmt nu 789 

woningen in Duindorp. 

 

Broodfondsen 

http://www.broodfonds.nl/home 

Verspreid over de stad 

Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen 

inkomen. Je wilt dit risico graag goed afdekken. Hoe 

doe je dat? Samen met andere ondernemers. In een 

broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en 

gelijkwaardige basis. Een broodfonds richt je op met 

20 tot 50 andere ondernemers. Den Haag telt 6 

broodfondsen, waaronder Vette Vis uit Scheveningen 

en De Werkplaats in het Centrum. 

 
 
 
 
 

Coöperatie Zon der Gaslaan 

http://groeneregentes.nl/?cat=14 

Regentessekwartier, Segbroek 

Op de sporthal van de gaslaan zijn 240 zonnepanelen 

geplaatst. Deze panelen zijn gekocht door vele 

buurtbewoners en geplaatst door de coöperatie Zon 

der Gaslaan. Deze coöperatie is opgericht door een 

actieve groep buurtbewoners van de Groene Regentes. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewaterwarmtecentrale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewaterwarmtecentrale
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Den Haag in Transitie 

https://www.facebook.com/DenHaagi

nTransitie/ 

Zeeheldenkwartier, Centrum 

Den Haag in Transitie is geen organisatie, maar een  

platform voor verbinding, innovatie en participatie in 

duurzame wijk- en buurtinitiatieven. Het platform 

bestaat uit meer dan 100 personen, veelal zzp-ers op 

uiteenlopende vakgebieden. Den Haag in Transitie 

faciliteert het samenkomen van de lokale 

gemeenschap om positieve veranderingen te maken in 

hun manier van wonen, leven en werken. 

 

Zonnecoöperatie Caballaro-fabriek 

http://www.solargreenpoint.nl/projects

/41-caballero-fabriek 

Binckhorst, Laak 

Deze zonnecoöperatie op het dak van de vml. 

Caballero-fabriek was het eerste grote zonnecollectief 

van Nederland en telt 186 leden woonachtig in Den 

Haag en omgeving. Solar Green Point heeft hiermee 

1.000 zonnepanelen gerealiseerd. 

 

V.I.D.E.O. 

http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/v

-i-d-e-o-gooi-oude-banden-niet-bij-

het-restafval 

Centrum 

Via Videobanden Inzameling Den Haag En 

Omstreken (V.I.D.E.O.) kan je oude videobanden 

laten recyclen. Ook cassettebandjes, computermuizen 

en -toetsenborden zijn welkom. In Den Haag 

bevinden zich meer dan tien inzamelpunten. De 

ingezamelde worden verwerkt in Noord-Brabant. Jan 

Jacobs uit Deurne verschaft hiermee mensen die door 

verschillende redenen niet kunnen werken, een 

zinvolle tijdsbesteding. Het kunststof wordt vermalen 

tot pellets, waaruit producten worden gemaakt.  
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Hoooked 

http://www.hoooked.nl/about-hoooked 

Binckhorst, Laak 

 

Hoooked zorgt voor stijlvol 100% hergebruik van 

katoen garen. Voor Hoooked katoengarens heb je 

extra dikke naalden nodig. Deze naalden zijn gemaakt 

van milieuvriendelijk bamboe of gerecycled kunststof 

en worden exclusief gemaakt. 

 

DenHaagdeelt 

http://www.heelnederlanddeelt.nl/nede

rland.html 

Segbroek en Centrum 

HeelNederlandDeelt is de eerste, algemene deelwebsite 
van samenwerkende deelplatformen voor iedereen in 
Nederland. Op HeelNederlandDeelt.nl kan iedereen in 
Nederland alles met elkaar delen. Spullen, gereedschap, 
auto’s, diensten, klusjes, zorg, kennis en nog veel meer 
kan je tijdelijk uitlenen of verhuren aan buurtbewoners. In 
Den Haag zijn twee community managers actief 

 

 
 
 
 
 

Ekoplaza 

https://www.ekoplaza.nl 

diverse locaties 

Composteerbare zakjes, van gerecycled papier gemaakte 
servetten, Seepje, gerecyclede  afwasborstels en 
wasknijpers. Je koopt het bij de 4 vestigingen van Ekoplaza 
in Den Haag. 
 
 

http://www.hoooked.nl/about-hoooked
http://www.hoooked.nl/accessoires/breinaalden-hooks
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Seepje 

www.seepje.nl 

Centrum 

Met Seepje doet de natuur je was. Seepje wast met 
schillen van de vrucht van bomen uit Nepal. Je kan de 
schillen na de eerste wasbeurt nog twee keer 
hergebruiken. De verpakking is gemaakt van gerecycled 
karton. En in het productieproces hebben mensen met 
een verstandelijke en/of geestelijke beperking een rol.  

 

TimeBank 
http://timebank.cc 

Schildersbuurt, Centrum 

Timebank is een hulpmiddel, toegankelijk voor iedereen, 
om te helpen, te werken en met elkaar samenwerken. 
Uitwisselingen met transacties op basis van tijd in plaats 
van conventioneel geld. TimeBank is een open platform 
dat vergemakkelijkt en de  gebruiker stimuleert projecten 
te doen in parallelle economieën. Timebank combineert 
de voordelen van moderne technologie met de 
gemeenschappelijke beginselen van samenleven en delen. 
De diensten waarvoor de Timebank bemiddelt variëren 
van fiets reparatie tot bedrijfsadvies. De Gemeenschap is 
uitgegroeid tot een actief netwerk van meer dan 1.000 
gebruikers, waarvan 55% in Den Haag. 
 

 

MIAW 

http://miaw.nl/ 

Centrum 

Stichting MIAW (Make It Art Worthy) begon in januari 
2015 in het pand aan de Noordwal 18. Het pand is in korte 
tijd ingericht met welvaartsresten en gerecycled 
materiaal. Er zijn open werkplekken voor kunstenaars 
gecreëerd en verhuurd en er is een galerie (zonder 
ballotage) opgezet. Er worden workshops en cursussen 
gegeven voor en door mensen uit de wijk en de rest van 
de stad. Recycle Art wordt gestimuleerd, maar alle 
kunst/uitingen zijn welkom. 
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