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REDACTIE  SONJA AALBERS

Duurzamer leven

Kleine stappen, 
groot verschil

Duurzamer leven hoeft niet ingewikkeld te 
zijn. Begin met kleine stapjes en ga ermee 

door tot het vanzelf gaat. We geven je 12 tips 
waar je vandaag al mee kunt beginnen.

 Klimaatverandering. Je kunt er niet meer om-
heen. Heel vrolijk word je niet van alle berich-
ten, maar de feiten en cijfers liegen er niet om. 
Sinds 1900 is de gemiddelde jaartemperatuur 
met zo’n 2 °C gestegen. Met als gevolg vaker 
extreem weer met hitte, zware regenval en stor-
men. Voor de een zijn deze berichten reden om 
in actie te komen. Maar op de ander werken ze 
juist verlammend en geven ze een machteloos 
gevoel. Want heeft het wel zin als je in je eentje 
minder vlees eet of de auto vaker laat staan? 
Het antwoord is: ja. 
Natuurlijk kunnen Nederlandse huishoudens het 
probleem niet alleen oplossen. Ook de over-
heid en het bedrijfsleven zullen in actie moeten 
komen. Maar als we onze planeet leefbaar willen 
houden, is niets doen zeker geen optie. Geluk-
kig kun je met kleine stappen al veel bereiken. 
Zoals met deze 12 tips die je redelijk eenvoudig 
kunt toepassen in je leven. 

1
Eerherstel voor de washand 
‘Vroeger was alles beter.’ Je hoort het 
ouderen weleens zeggen. Natuurlijk is 

dat niet waar. Maar wat duurzaamheid betreft, is 
het zo gek nog niet om een stap terug in de tijd 
te doen. Want zeg nou eerlijk. Al die vochtige 
doekjes voor het verwijderen van make-up of 
het reinigen van de toiletbril zijn reuze makke-
lijk, maar ze veroorzaken veel afval. Ze vreten 
grondstoffen bij de productie en zijn doorgaans 
niet te recyclen. Gebruik gewoon een herbruik-
bare poetsdoek voor je huis. En wat is er mis 
met de oude vertrouwde washand? Die is was-
baar en kan jarenlang gebruikt worden. En wil je 
het helemaal groen doen, maak dan washandjes 
van handdoeken die je niet meer gebruikt. 

2
Negeer de papieren tas 
Plastic tassen zijn in de ban. Dat zit  
er nu wel goed ingeprent. Maar we 

 nemen zonder blikken of blozen een papieren 
tas aan in de winkel. Om die vervolgens thuis  
bij het oud papier te gooien. 
Papieren zakken hebben een milieuvriendelijker 
imago dan plastic tassen. Maar schrik niet: in 
werkelijkheid zijn ze slechter voor het milieu. 
Papieren zakken moeten veel dikker zijn dan 
plastic tassen om te voorkomen dat ze scheu-
ren. Er is dus meer materiaal nodig, wat leidt 
tot een hogere milieu-impact. Om te kunnen 
concurreren met plastic, moet je papieren 
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5
Eet minder vlees en vis
Wat we eten en drinken is gemiddeld 
goed voor 20 tot 30% van onze per-

soonlijke milieu-impact. Ongeveer een derde 
van de impact van onze voeding wordt veroor-
zaakt door vlees en vis. Een geheel vegetarisch 
of veganistisch dieet is niet nodig om duur-
zamer te leven. Flink minder vlees en vis eten 
helpt ook. Gebruik bijvoorbeeld thuis minder 
vlees en vis in je gerechten en kies buiten de 
deur bewust voor vegetarisch eten.

6
Kies vaker voor plantaardige 
alternatieven
Een vijfde van de milieu-impact van 

voedingsmiddelen komt voor rekening van 
onze zuivelconsumptie. Drink je graag melk bij 
het ontbijt of de lunch? Dan is een glas soja- of 
amandeldrink als alternatief misschien een stap 
te ver. Maar er zijn veel dranken en gerechten 
waarbij je melk moeiteloos kunt vervangen door 
een plantaardige variant. Denk aan cappuccino,  
havermoutpap, pannenkoeken en omelet. 
Een pak volle melk zorgt voor 1,3 tot 1,4 kg 
CO2-uitstoot. De uitstoot voor de productie van 
plantaardige dranken ligt met 0,3 tot 0,4 kg CO2 

flink lager. En probeer ook eens kokosyoghurt 
of een plantaardig broodbeleg zoals hummus of 
groentespread. 

7
Eet zoveel mogelijk  
seizoensgebonden
Als je seizoensgebonden groenten 

en fruit koopt, eet je wat er op dat moment 
op Nederlandse landbouwgronden groeit. Of 
het nu komkommers, paprika’s, aardbeien of 
appels zijn. Seizoensgebonden producten 
zijn onder natuurlijke omstandig heden in de 
openlucht geteeld. Ze komen dus niet uit 
verwarmde kassen. 
Zijn producten wel in een verwarmde kas 
gekweekt, dan kan dat meer energie kosten 
dan als ze per vrachtwagen of boot uit warmere 
(Zuid-Europese) landen komen. Zo kan het dus 
zijn dat tomaten uit Spanje een lagere milieu- 
impact hebben dan tomaten die in een Neder-
landse verwarmde kas zijn gekweekt. 

8
Kies voor echt groene stroom
Een actie die weinig inspanning kost, 
maar wel helpt om de CO2-uitstoot 

te verminderen: stap over naar een echt  u 



Mag het 
wat  

minder? 
Het is de paradox van 

deze tijd: we leven in een 
wegwerpmaatschappij, 
maar hamsteren tege-
lijkertijd van alles wat 

we helemaal niet nodig 
hebben. Consuminderen 

levert veel voordelen 
op. Voor het milieu, je 

gezondheid en je kwaliteit 
van leven. Ook is het 

ene product belasten-
der voor onze planeet 

dan het andere. 

Gelukkig valt er tegen-
woordig veel te kiezen. 

Stel jezelf daarom 
bij elke aankoop de 

volgende drie vragen:  
1. Heb ik het echt nodig? 
2. Is er een ‘groen’ alter-
natief dat minder grond-
stoffen of energie kost? 

3. Is er ook een herbruik-
bare variant?

tassen minstens drie keer gebruiken. Dat red 
je meestal niet. Neem daarom een tas van huis 
mee en gebruik voor groente en fruit de polyes-
ter herbruikbare zakjes die je bij de supermarkt 
kunt kopen.  

3
Neem je eigen beker mee
Dagelijks gooien Nederlanders 
19 miljoen wegwerpbekers en voed- 

selverpakkingen weg. De helft van de drankjes 
in wegwerpbekers wordt onderweg opgedron-
ken. En omdat er niet altijd een vuilnisbak in de 
buurt is, belandt een deel van het afval op straat 
of in de natuur. Dat kan anders. Neem liefst je 
eigen herbruikbare beker mee. In de meeste 
koffietentjes en cafés kijken ze helemaal niet 
gek op als je dat doet. Soms krijg je zelfs kor- 
ting op je drankje. 
Let wel op de keuze van het materiaal van je 
beker. Bekers gemaakt van bamboe worden ge-
zien als duurzaam. Maar omdat ze niet alleen uit 
bamboe bestaan, zijn ze niet biologisch afbreek-
baar en ook niet goed te recyclen. Kies liever 
voor kunststof of roestvrijstaal. Die laatste moet 
je wel meer dan 64 keer gebruiken, voordat het 
milieuvoordeel oplevert ten opzichte van een 
wegwerpbeker. Voor een kunststof beker is dat 
meer dan 17 keer. 

4
Auto nodig? Rijd dan zuinig 
Leven zonder auto: het is een zegen 
voor het milieu en het klimaat. Maar 

voor veel mensen niet praktisch. Als je toch 
auto rijdt, beperk dan je CO2-uitstoot door 
zuinig te rijden. Zorg ervoor dat je banden goed 
op spanning zijn en matig je snelheid. Vanaf 
ongeveer 100 km per uur neemt het brand-
stofverbruik enorm toe. En een 0,5 bar te lage 
bandenspanning verhoogt het brandstofver-
bruik met 5% en de CO2-uitstoot met 140 kg 
per jaar. 

400
liter water is er nodig voor het 

kweken van één avocado
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duurzame energieleverancier. Eén die niet 
alleen groene stroom levert, maar ook actief 
meewerkt aan de overgang naar een schone 
energievoorziening. En dus geen geld steekt 
in fossiele brandstoffen. Grijze stroom ver-
oorzaakt bij een jaarverbruik van 3000 kWh 
ruim 1,5 ton CO2-emissie. Stroom uit wind- of 
zonne-energie levert dus een grote besparing 
op. In ons jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek 
stroomleveranciers (consumentenbond.nl/
groene-energie) zie je welke aanbieders goed 
scoren. 

9
Online winkelen kan  
duurzamer 
Online winkelen is niet meer uit onze 

samenleving weg te denken. Het is makkelijk 
en snel. En het aanbod is online vele malen 
groter dan in de winkelstraat. Echt duurzaam 
is het niet, maar je kunt wel de CO2-uitstoot 
tot een minimum beperken. Laat je pakket 
bijvoorbeeld bezorgen bij een centraal pakket-
punt in de buurt. Dit voorkomt extra transport 
en mislukte afleverpogingen. Haal het pakket 
liefst wel lopend of met de fiets op, dan heeft 
je actie het meeste effect.  

10
Kookt het water?  
Zet de energiebron uit
Je kunt energie besparen door het 

gas of de elektrische kookplaat uit te zetten 
zodra het water kookt. Laat het deksel op  

de pan en laat het eten verder garen. In de 
meeste gevallen volstaat de reguliere kooktijd. 
Deze methode is geschikt voor veel levens-
middelen, zoals pasta, groente en aardappels. 
Het koken kost zo niet alleen veel minder 
energie, het is ook nog eens heel handig.  
De pan kan namelijk niet overkoken en het 

eten kan niet aanbranden. En omdat deze 
methode  minder energie kost, bespaar je  
ook nog geld.

11
Beter een laptop dan een  
computer
Als je stroom wilt besparen, kun  

je beter een laptop gebruiken dan een ge - 
wone computer. Een tablet is nog zui niger, 
het opladen daarvan kost maar een paar 
euro per jaar. 
Nog een tip: pas de energiebesparingsmodus 
in de systeemvoorkeuren van je computer  
aan. Je kunt hiermee regelen dat het beeld - 
scherm minder helder wordt en eerder 
 uitschakelt. En dat de computer sneller in  
de slaapstand gaat als je hem niet gebruikt. 

12
Laad je batterijen niet  
volledig op 
Veel mobiele apparaten werken 

op oplaadbare lithiumbatterijen. Om deze 
batterijen zo lang mogelijk goed te houden, 
moet je ze op de juiste manier opladen. Een 
batterij is optimaal opgeladen tussen de  
30 en 80%.  
Het is een mythe dat een lithiumbatterij 
capaciteit verliest als je hem niet telkens 
volledig oplaadt. Dat gold wel voor oude-
re typen oplaadbare batterijen, zoals de 
Nikkel-Cadmium (NiCd)-batterijen. 

Meer lezen 
Heb je de smaak al te 
pakken? In het boek  

Duurzamer leven lees 
je wat je nog meer kunt 
doen om je ecologische 
voetdruk te verkleinen. 

Het boek bevat veel 
handige en praktische 
tips op het gebied van 

voeding, boodschappen, 
huishouden, energie, 

geldzaken en mobiliteit. 
Het kost €21 voor leden 
en €26 voor niet-leden. 
De verzending is gratis. 
Het e-book kost €14,25 

voor leden en €17,75 voor 
niet-leden. Bestellen kan 

via consumentenbond.nl/
duurzaamleven of bel 

070 – 445 45 45.

Wat is er mis met 
de oude vertrouwde 

washand?



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
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Smaakt dit 
naar meer?
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