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TEKST CHRISTIAAN DOOLAARD, DAPHNE VAN DEN BERG

Praktische tips

Verklein je 
ecologische 
voetafdruk

Nederland is het middelmatigste jongetje van 
de klas, blijkt uit een groot internationaal onderzoek 

naar duurzaam consumentengedrag. Hoe kun je 
door kleine aanpassingen in je dagelijks leven toch 

een duurzaam steentje bijdragen?

 De hybride warmtepompen zijn niet aan 
te slepen, de schappen met vleesvervangers 
in de supermarkt dijen uit en op de wegen 
klinkt steeds meer gezoem van elektrische 
auto’s. De Nederlandse consument verduur-
zaamt. Toch komen we niet verder dan de 
middenmoot, blijkt uit de internationale 
verduurzamingsranglijst. Deze ranglijst is 
ontwikkeld in opdracht van 14 consumen-
tenorganisaties, waaronder de Consumen-
tenbond en koepelorganisatie BEUC. Hij laat 
zien wat consumenten in de 14 deelnemen-
de landen doen om duurzamer te leven en 
hoe zij zelf het effect van die aanpassingen 
inschatten. We staan in die middenmoot 
met onder andere België en het Verenigd 
Koninkrijk. Tsjechië, Denemarken en Rusland 
zijn de hekkensluiters. Slovenië, Frankrijk en 
Oostenrijk voeren de lijst aan. 
De vijf gedragscategorieën in dit onderzoek 
zijn afval, voeding, reizen en mobiliteit, 
water- en energieverbruik in huis en spullen 
en diensten. Duurzaamheidsexperts uit de 
deelnemende landen bogen zich over de 
impact op de ecologische voetafdruk van 
deze vijf categorieën. 15.000 consumenten 
vulden een uitgebreide enquête in over hun 
gedrag binnen die categorieën. 

Niet inleveren op luxe
De Nederlandse consument wil liever niet 
inleveren op comfort en luxe. We scoren 
opvallend slecht in de gedragscategorieën 
waarbij we echt iets moeten laten om onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen. Zoals 
minder vlees en dierlijke producten consu-
meren, de auto vaker laten staan, meer wan-
delen en meer reizen per openbaar vervoer 
of met de fiets. Maar ook minder vliegen en 
simpelweg minder nieuwe spullen kopen. 
We doen het wel goed in situaties waarbij we 
niet per se iets hoeven te laten. Zo wekken 
we in vergelijking met de andere deelne-
mende landen veel (eigen) groene energie 
op. Maar liefst 30% van de ondervraagden 
heeft zonnepanelen. Ook heeft 58% van de 
Nederlandse ondervraagden een energie-
contract bij een groene leverancier. En we 
investeren in apparaten en slimme toepas-
singen om water en energie te besparen. 
Op die vlakken doen we het veruit het beste 
vergeleken met de andere landen. 
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De onderzoekers vroegen de duurzaam-
heidsexperts om een rangorde aan te 
brengen in de gedragscategorieën en de 
acties die daarbij horen. Hoe behalen we  de 
grootste positieve effecten voor het milieu? 
Wat de experts zeggen en wat consumenten 
denken, loopt nogal uiteen. Zo adviseren de 
experts om te starten met het verduurzamen 
van je voeding. Hiermee sla je de groot-
ste (positieve) slag voor het milieu. Maar 
opvallend genoeg schatten de Nederlandse 
geënquêteerden het positieve effect daar-
van laag in.  
Na voeding is de categorie reizen en mobili-
teit een belangrijke om stappen in te nemen. 
En daarna volgen water- en energieverbruik 
in huis, spullen en diensten en tot slot afval.
Omdat Nederlanders volgens het onderzoek 
met name op de punten reizen en mobiliteit, 
spullen en diensten en voeding onderge-
middeld scoren, gaan we daar uitgebreider 
op in. Ook geven we tips die je niet veel 
moeite hoeven te kosten. Met slechts kleine 
aanpassingen in het dagelijks leven, kun je al 
een groot duurzaam verschil maken. 

DAPHNE VAN DEN BERG IS EXPERT DUURZAAMHEID

‘Duurzame voeding moet 
aantrekkelijker worden gemaakt’
‘Het onderzoek waar dit artikel over gaat laat zien welke duurzame aanpassingen de 
Nederlandse consument al doet en welke belangrijke aanpassingen 
hoognodig zijn. Ik vind het opvallend dat Nederlanders het 
positieve effect van bepaalde aanpassingen onderschatten, 
vooral als het gaat om voeding. Het is belangrijk dat er 
goede informatie wordt gegeven over de positieve 
effecten van een meer plantaardig dieet en minder 
voedselverspilling. Maar nog belangrijker is dat 
duurzamere voeding aantrekkelijker en toegankelij-
ker wordt dan niet-duurzaam voedsel. De overheid 
kan hieraan bijdragen door duurzaam geproduceerd 
voedsel goedkoper te maken. Of door fabrikanten te 
verplichten informatie over de milieu-impact van het 
voedingsmiddel op het etiket te zetten.’

In de categorie reizen en mobiliteit doen  
wij Nederlanders het het slechtst in dit 
 onderzoek. In de enquête is gevraagd  
naar hoeveel we wandelen, het openbaar 
vervoer (ov) gebruiken, de fiets pakken  
en met het vliegtuig reizen. Ook werd ge-
vraagd of we duurzaam op vakantie gaan  
en een auto bezitten. 
We staan bekend als fanatieke fietsers, 
maar staan in deze categorie toch in de 
middenmoot. Ook als het gaat om wande-
len of ov-gebruik. Op het bezit van één of 
meerdere auto’s scoren we gemiddeld. Maar 
we gebruiken de auto veel, ook als het niet 
écht nodig is en er een duurzaam alternatief 
voorhanden is. Positief is wel dat we relatief 
veel elektrische en hybride auto’s hebben 
ten opzichte van diesel- en benzineauto’s, 
maar het aandeel is alsnog klein. 
Ook leveren we niets in op comfort tijdens 
onze vakanties. We laten eco-hotels links 
liggen, stappen nog massaal op cruise-

schepen en kiezen niet uit duurzaam-
heidsoverwegingen voor een bestemming 
dichter bij huis. Ook onderschatten de 
deelnemers aan de enquête de impact van 
het bezit van een auto. 
Het maken van minder vliegreizen heeft een 
grote positieve invloed op het milieu, maar 
ook daar kiezen wij niet voor. Binnen Europa 
is het vaak niet nodig om in het vliegtuig  
te stappen. Steeds meer bestemmingen  
zijn sinds vorig jaar goed bereikbaar per 
trein. Je reist bijvoorbeeld makkelijk en  
snel naar Parijs, Lyon, Berlijn en London. 
Sinds kort kun je ook per nachttrein naar 
Praag, Wenen, Innsbruck, Venetië, Milaan  
en Verona. 
Pak je toch het vliegtuig, dan zijn er moge-
lijkheden om de negatieve klimaateffecten 
van de vlucht te compenseren. Maar helaas 
maken sommige compensatieprogramma’s  
maar een klein deel van de negatieve 
 effecten goed.  u

Tips 
• Verminder je vliegkilometers. 

Steeds meer bestemmingen zijn 
goed bereikbaar per trein. Boek 
op tijd, dan is je treinticket vaak 
goedkoper dan een vliegticket.

• Over het algemeen geldt: hoe 
luxer je vakantie, hoe groter 
de negatieve effecten op het 
milieu. Kamperen heeft de minste 
milieu-impact. Bij logeren in een 
hotel of vakantiehuisje is het 
 ongeveer gelijk. Maar hoe luxer 
het verblijf, hoe meer dit het 
milieu belast.

• Let bij het boeken van een 
accommodatie op keurmerken 
als Green Key, Green Globe of 
Duurzaam Gastvrij. 

Reizen en mobiliteit
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Uit het onderzoek blijkt dat wij denken dat 
het overstappen naar een meer plantaardig 
dieet het minste bijdraagt aan duurzamer 
leven. Terwijl de experts het er juist over 
eens zijn dat dit de belangrijkste categorie 
is, waarin je een groot verschil kunt maken. 
Vlees en andere dierlijke producten leveren 
een veel grotere milieubelasting op dan 
plantaardig voedsel. Veehouderij zorgt voor 
een groot aandeel in de broeikasgassen. Bo-
vendien is voor het produceren van een kilo 
vlees gemiddeld vijf kilo plantaardig voer 
nodig. Om dit voer te maken, zijn weer veel 
energie, grondstoffen, water en land nodig. 
Het grootste verschil maak je door meer 
eiwitten te halen uit plantaardige bronnen, 
en minder uit dierlijke. Gemiddeld halen we 
60% van onze eiwitten uit dierlijke bronnen 
en 40% uit plantaardige, zoals peulvruchten, 
noten en granen. Voor de meeste consu-
menten gaat een volledig plantaardig dieet 
een paar stappen te ver. In het onderzoek 

Ook bij het kopen van spullen en het kiezen 
voor diensten kunnen Nederlanders nog een 
flinke slag slaan. Zo’n 30% van de CO2-uit-
stoot van een huishouden is het gevolg van 
de spullen die we kopen. Het kost energie 
en grondstoffen om een mobieltje, meubel-
stuk en speelgoed te maken en vervoeren. 
Zogenoemde single use producten, zoals 
keukenpapier, koffiebekertjes en plastic 
boterhamzakjes, zijn in Nederland nog altijd 
populair, maar verre van duurzaam. En bij 
het kopen van producten of het afsluiten van 
een dienst kijken Nederlanders nauwelijks of 
de producent of aanbieder met het milieu 
bezig is. Of aandacht heeft voor goede 
arbeidsomstandigheden of het uitbannen 
van kinderarbeid. Daarnaast hecht de Neder-
landse consument volgens het onderzoek 
weinig waarde aan de levensduur en de 
repareerbaarheid van een product. Een ka-
potte wasmachine of smartphone hoeft niet 
per se direct afgeschreven te zijn, maar kan 

geeft slechts 1,5% van de ondervraagde 
Nederlanders aan volledig veganistisch te 
eten. 3,3% is vegetariër. 
Toch kunnen ook kleine aanpassingen al 
veel doen. Vind je het lastig om minder vlees 
te eten, begin dan met het vervangen van 
rund, varken of kip in eenpansgerechten. 
Gebruik bijvoorbeeld vleesvervangers in 
je nasi, curry en pasta. En met de lunch 
geen ham of salami, maar pindakaas, 
groentespread of hummus op je boterham 
zorgt ook voor een flinke verduurzaming. 
Er valt ook veel te winnen door het voor-
komen van voedselverspilling. Restjes 
avondeten kunnen nog prima in een soep of 
omelet en overrijp fruit in een smoothie of 
dessert. En wanneer de ‘tenminste houdbaar 
tot’-datum verstreken is, betekent dit niet 
meteen dat het product niet meer veilig 
is om te eten. Ziet het er nog goed uit en 
ruikt het nog prima? Dan kun je het gewoon 
gebruiken.

vaak nog gerepareerd worden. Nederlanders 
gooien jaarlijks miljoenen kapotte appara-
ten en andere spullen bij het grofvuil. Het 
loont bijvoorbeeld om te onderzoeken of 
reserveonderdelen van een apparaat goed 
verkrijgbaar zijn. Via het platform iFixit.com 
kun je reparatiehandleidingen opzoeken, van 
smartphone tot auto, en bekijken of je de 
klus zelf kunt klaren. Check wel eerst of je 
nog garantie hebt, voordat je gaat sleutelen. 
Ook buiten de garantietermijn is een ver-
koper wettelijk verplicht om je apparaat te 
repareren of vervangen als het te snel stuk 
gaat bij normaal gebruik. 
Repareren is vaak beter voor het milieu, om-
dat er dan geen nieuwe grondstoffen nodig 
zijn om iets nieuws te produceren. Hetzelfde 
geldt voor refurbished (opgeknapte) appara-
ten. Smartphones, tablets en laptops krijgen 
zo een tweede leven. Meubels, boeken en 
kleding zijn ook volop tweedehands te koop 
via bijvoorbeeld Vinted en Marktplaats. 

Tips 
• Probeer vaker vlees of vis te laten 

staan en kies voor vegetarisch. 
Eenpansgerechten zijn het mak
kelijkst om mee te beginnen. 

• Heb je moeite met het bedenken 
van recepten? Op veel recepten
sites kun je filteren op vegeta
rische of veganistische opties.

• Weet je dat je een product van
avond of morgen al gebruikt? 
Koop dan producten die zijn 
afgeprijsd vanwege beperkte 
houdbaarheid. 

• Via de app van Too Good To Go 
kun je in de gaten houden wan
neer ondernemers in de buurt 
eten over hebben dat je voor een 
zacht prijsje kunt ophalen.

Tips 
• Bedenk of je dat nieuwe gereed

schap, kledingstuk of apparaat 
echt nodig hebt. Slaap er eerst 
een nachtje over of leen het  
van iemand. Via het platform 
Peerby.com kun je makkelijk spul
len lenen of uitlenen in de buurt.

• Bij smartphones, tablets of 
laptops kun je voor refurbished 
kiezen. En meubels, kleding en 
boeken kun je vaak prima tweede
hands kopen. 

• Geef kleding die je niet veel 
draagt een tweede leven door aan 
een kledingruil deel te nemen of 
er zelf een te organiseren. Dit kan 
tegenwoordig zelfs online. Op 
loveyourclothes.nl staan tips.

Voeding

Spullen en diensten







Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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