
volle kracht vooruit

Van alles mogelijk  
in Quartier Laak 
Valt de overeenkomst jou ook op? De naam Quartier 

Laak doet denken aan Quartier Latin in Parijs. En 

dat is precies de bedoeling. Een stadsdeel aan het 

water, dicht bij grote verkeerswegen. Een wijk met 

veel studenten, allerlei soorten winkels en bedrijven, 

waar mensen al jaren wonen omdat ze verknocht 

zijn aan de buurt. Stadsdeel Laak heeft het in zich 

om een even bruisend, gezellig ‘quartier’ te worden 

als zijn Franse voorbeeld. Een wijk waar mensen 

graag komen, vanwege de sfeer en vanwege de 

levendige, diverse handel. Een mooi vooruitzicht.  

En Quartier Laak werkt er met kracht aan!

Duurzaam Laak
Over een paar jaar willen we kunnen zeggen: “Laak is een van de duurzaamste, fraaiste wijken van Den 
Haag. In Laak zit je goed als ondernemer.” Een ideaal, en vast voornemen om het voor elkaar te krijgen, 
van drie bewoners van Laak én sociaal bewogen vakmensen op verschillende gebieden. Sandra van der 
Waart, Jurienne Hollaar en Petra Hiemstra riepen Stichting Quartier Laak in het leven om zich er sterk 
voor te maken. Quartier Laak bouwt aan een netwerk van ondernemende mensen, die wonen en werken 
in Laak. Dat zijn grote en kleine organisaties en bedrijven, eenmanszaken, en mensen die op een andere 
manier ondernemend zijn. Zij maken gebruik van elkaars producten, diensten en kennis. Zo vormen zij 
een waardecreërend netwerk dat ontstaat uit de wijk zelf, en een dynamische basis is voor duurzaam Laak.

Onze plannen
Laak verduurzamen is niet alleen een positief plan, 
maar ook een plan dat werkt! Quartier Laak organi-
seert bijvoorbeeld ‘MatchMarkten’. Om het netwerk 
uit te breiden en om Laakse bewoners en bedrijven 
met elkaar in contact te brengen. In Laak is veel meer 
mogelijk dan je denkt, daarvan zijn we overtuigd.

Vier concrete plannen 
De komende tijd bouwen we het netwerk uit en werken 
we aan vier concrete ideeën.

Licht in Laak  
is een project waaraan bewoners van Laak meedoen.  
In samenwerking met Schroeder maken we energie be-
sparen zeer aantrekkelijk. Op verzoek van de gemeente 
Den Haag gaan we op zoek naar huiseigenaren die hun 
huis willen verduurzamen door energie te besparen. Zij 
krijgen daarbij materiaal, advies en praktische hulp om 
maatregelen uit te voeren. Hun huis krijgt daardoor een 
beter energielabel. Deze voorbeeldbewoners houden 
tot eind 2014 vier keer Open Huis, zodat wijkbewoners 

“Ik doe nu zaken met een bedrijf om de hoek.  

Ik wist niet eerder dat ze bij me in de buurt zaten!”

kunnen zien hoe energiebesparing in de praktijk 
werkt. En om ze aan te sporen zelf ook zuiniger 
(bewuster) om te gaan met energie. 

Liever Locaal zegt precies waar het om 
gaat: je spullen kopen in Laak heeft de voorkeur. 
Zeker als je zelf in Laak woont of er je bedrijf 
hebt. Liever Locaal is goed voor het lokale 
bedrijfsleven. We gaan Laak promoten als plek 
waar je moet zijn om te kopen wat je nodig hebt, 
met leuke en gerichte acties.

Laakse Lanen Waarom zou je graag in 
Laak willen zijn? Omdat er van alles te zien en 
te doen is. Met het project Laakse Lanen zetten 
we de volgende stappen op weg naar een echt 
Haags Quartier Latin. We denken aan leuke rou-
tes door Laak – een creatief/culturele route, een 
historische en een winkelroute, en een wandel- 
en fietsroute bijvoorbeeld. 

Laakse Leermeesters Laak als 
leerplaats, dat is het doel van ons project Laakse 
Leermeesters. Er is veel kennis in ‘eigen huis’. En 
er zijn leermeesters die deze kennis graag doorge-
ven. We willen dan ook nieuwe stageplaatsen cre-
eren en (ondernemerschaps)projecten bedenken 
voor, door en met studenten en ondernemers uit 
Laak. We gaan dit project onder meer uitvoeren 
samen met ROC en Haagse Hogeschool. 

www.quartierlaak.nl 



www.quartierlaak.nl 
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DONDERDAG 7 NOVEMBER 2013
18.30 – 22.00 UUR
LAAKTHEATER: FERRANDWEG 4T | ENTREE GRATIS

Energie besparen in huis, hoe kun je daar  
zelf iets aan doen? Welke maatregelen  
kun je nemen? En wat levert het op?  
Tijdens de Energieke MatchMarkt  
kom je hierover veel te weten.  
Duurzaam Laak is niet alleen  
een mooi vooruitzicht. We zijn  
er actief mee aan de slag. 

welkom op de

uitnodiging

Quartier Laak nodigt je van harte uit voor onze 3e MatchMarkt! 
Niet alleen zullen we je van informatie voorzien, je kunt ook 
direct zelf aan de slag met energiebesparing. Door je op te  
geven voor de Energiebox. Of door je aan te melden als  
Laakse ‘voorbeeldbewoner’! 

Onze 3e MatchMarkt belooft een energieke bijeenkomst te worden.  
Je krijgt veel informatie, over wat je praktisch in huis kunt doen bijvoor-
beeld. Maar ook over gemeente subsidies die je kunt aanvragen om 
bijvoorbeeld je huis te isoleren. Je maakt bovendien kennis met kundige, 
Laakse ondernemers die voorbeelden laten zien. 

En er is de Energiebox: dat is met weinig inspanning je energierekening
flink omlaag brengen! Iedereen die dat wil, kan zich tijdens deze avond  
bij Schroeder opgeven om zo’n Energiebox thuis te ontvangen. Je kunt de 
box zelfs meteen meenemen. Daar voor willen wij onder andere je laatste 
afrekening van het energiebedrijf zien. De box heeft een waarde van € 90, 
en voor wie het nodig heeft wordt kosteloos hulp geregeld bij het aan-
brengen van de materialen.

Voorbeeldwoningen Laak
Misschien bén je al enthousiast? En vast van plan zelf iets aan energie-
besparing te doen? Meld je dan aan als ‘voorbeeldbewoner’.

Energie besparen en de uitstoot van CO2 terugbrengen zijn belangrijke doelen van de 
gemeente Den Haag. Daarom zijn we met de gemeente op zoek naar huiseigenaren 
(die er zelf wonen of de woning verhuren) die hun huis willen verduurzamen. Dat wil 
zeggen dat ze het zo aanpassen dat het een voorbeeldwoning wordt op energiegebied. 
Zij moeten ook zelf geld willen steken in besparingsmaatregelen. Daar krijg je natuur-
lijk wel iets voor terug. Een gratis Energie Prestatie Advies vertelt hoe je woning er voor 
staat. En wat je moet doen om je huis naar een beter energielabel te brengen. Én je 
krijgt een bedrag (ongeveer € 1200) om ten minste één energiebesparende maatregel 
uit te voeren. We vragen je tot eind 2014 vier keer Open Huis te houden voor de an-
dere wijkbewoners, om te laten zien hoe deze energiebesparing werkt.

Ondernemers presenteren zich
Ben je nieuwsgierig naar de praktijk? Wat je bijvoorbeeld kunt doen om minder water 
te gebruiken tijdens het douchen? Of hoe je je verlichting zo zuinig mogelijk laat 
branden? Hoe je vloerisolatie aanbrengt? Op de markt presenteren zich Laakse onder-
nemers die je kunnen laten zien hoe je dat voor elkaar krijgt. 

En verder
Natuurlijk is deze MatchMarkt ook een uitnodiging om kennis te maken met andere 
Laakse bewoners en bedrijven, ondernemers. Om te netwerken en op zoek te gaan 
naar matches. Daarbij willen we samen met ondernemers, Verenigingen van Eigena-
ren en organisaties en instellingen verder kijken naar wat we de komende jaren nog 
meer met elkaar kunnen doen om Laak te laten uitgroeien tot het meest fraaie en 
duurzame “Quartier Latin” van Den Haag. 

 Programma
18.30 uur Inloop met koffie & thee

19.00 uur  Welkom door Quartier Laak

19.10 uur  Energie besparen doe je zó – Schroeder  

 (voor alle huishoudens in Laak)

20.00 uur  Pauze & inschrijven voor de Energiebox

20.15 uur  Energie besparen – zo kan het ook  

 (voor huiseigenaren & VVE’s)

 •  Voorbeeldbewoner worden? - Gemeente Den Haag

 •  Actuele en verwachte subsidieregelingen 2013-2014  

  voor huiseigenaren en VVE’s – Gemeente Den Haag

 •  ‘Gluren bij de groene buren’ – 9 november 2013

 •  EPA adviseur over mogelijkheden voor woningen  

  in Laak – Michiel de Raaij

 • Discussie
21.15 uur  MatchMarkt 

22.00 uur  Einde

ontvang een

energiebox
ter waarde van €90

op vertoon van je laatste 

energierekening


