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How great that you are going to reduce your footprint! We have 52 actions in store for 

you to make an impact. A changing theme every month and a new action every week. 

This way you can make a big difference with little effort!  

Your ecological footprint shows the impact of our lifestyle on the earth. Everything we use takes up 

space. Eating and drinking, for example, takes up space, because it has to be grown and transported. 

Much space is also needed for forests to absorb CO2 emissions. In short, your footprint is your negative 

impact on the earth. Your handprint, on the other hand, is your positive impact, your gift to the earth. 

Every time you inspire others to get started with their footprint, you increase your handprint.  
INZICHT VOETAFDRUK HANDAFDRUK  

This calendar will take you on a journey to a more sustainable life. Each month is dedicated to a different 

theme, such as Energy-wisdom, Waste-free, Smart from A to B, Conscious Eating and Decluttering. 

Measuring is knowing, which is why every theme starts with understanding your behavior and habits. 

Then you get 2 weeks of actions to reduce your footprint and we close each theme with a handprint 

action with which you can inspire others. Before you know it you have developed new sustainable habits! 

Good luck and above all a lot of fun! Laura, Miriam and Jessica  

Inhoudsopgave  
Week 1 -4 energy-wisdom  

Week 5-8 waist free  

week 9-12 waist wisdom  

Week 13-16 clever from a to b  

Week 17-20 sustainable living  

Week 21- 24 eating wise  

Week 25-28  



declutter  

Week 29-32  

holiday  

Week 33-36 doing groceries  

Week 37-40  

Ban plastic  

Week 41-44 water wisdom  

Week 45-48  

clothing  

Week 49-52  

moving on  

Week 1 energy wisdom  

Track your energy use this week  
Keep track of how much energy you use this week. For example, how long you take a 

shower and which devices are on standby unnecessarily. If you know how much energy 

you use and what, you can save more targeted. With small energy- saving actions, you 

can already achieve significant gains for your footprint and for your wallet.  
At this app: xxx you will find an overview of useful (free) tools for real-time insight into your energy 

consumption.  

Week 2 energy wisdom  

Optimize your shower ritual  
On average, people take a shower for almost nine minutes. Make it a maximum of five 

minutes and you will not only save water, but also gas. Because heating the water takes 

a lot of energy. To remind yourself of the time while showering, you can use a timer, 

and Spotify has many five minute shower tunes. For the hardcore savers: do the Navy 

shower: rinse, tap, soap and rinse again. Or go for a cold shower: refreshing, healthy 

and after a few times you get used to it. Really!  
Average saving if you shower 5 instead of 9 minutes for a year: 15,000 liters of water and 60 m3 of gas. And if you replace the standard 

shower head with a water-saving shower head, you save 20% more water and energy on top of that.  

BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 3 energy wisdom  



Stop the silent energie monsters  
Take a tour of the house this week to see how many devices are on standby 

unnecessarily. And how many chargers are in a socket where no device is hanging. 

Devices such as TV, Wi-Fi and computer that are on standby also use power in standby 

mode. It can make your energy use be quite high on an annual basis, depending on 

how many devices are unnecessarily on standby and how old they are. And how about 

lamps that stay on unnecessarily? Stop all these silent energy monsters! This week, 

unplug all equipment from standby, chargers, and turn off lights in areas where no one 

is.  
With tools such as a power strip with an on / off switch, a smart home system, a saving plug, time 

switches or a motion sensor, you can control your stealth consumption faster.  

Week 4 energy wisdom  

Give a LED lamp as a gift this week  
It is definitely worthwhile to replace incandescent and halogen lamps with LED lamps. 

An LED lamp uses 90% less power than an incandescent lamp and is 85% more 

economical than a halogen lamp. So nice to give someone a LED lamp as a gift. 

Nowadays there are very beautiful LED lamps, with warm light and even with the 

appearance of an incandescent lamp.  
A LED lamp has 15,000 burning hours, which is 15x more than an incandescent lamp. The price of 1 LED 

lamp can therefore be compared to the purchase of 15 light bulbs.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 5 waist free  

This week, track how much food you throw 

away  
A lot of food waste goes unnoticed: a little rice that is left over, a jar of pesto that has 

started to mold or a banana that has turned dark brown. More than a third of food is 

estimated to be lost worldwide. And not the supermarket is the biggest culprit, but the 

consumer! Bread and pasta are most often discarded, followed by dairy. Vegetables are 

at number 3. How much do you waste?  



On average, a person throws away 34 kilos of food annually. All households together is no less than 590 

million kilos. That’s thousands of garbage trucks full!  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 6 waist free  

Don’t waste food this week by buying, cooking 

and storing smartly  
This week, see if you can cook without waste. Before you go shopping, make a list. Are 

you often not sure what you already have at home? Then take a photo of the stock and 

refrigerator. This way you can see what you already have at home while shopping. 

Store leftovers in your fridge so that you can make new recipes with them. Don’t pay too 

much attention to the best-before date (best before date) and use your senses. How 

does it smell, what does it look like? Many products can still be used after the best-

before date, in unopened packaging sometimes for months, such as biscuits and chips, 

or even years with canned vegetables or soup, jam, pasta and tea. You can no longer 

store only products with “Use By” (TGT).  
Use the Waste Coach app to help you, it is full of useful tips and fun challenges.  

Week 7 waist free  

Go for the misfits  
What do you do when you see a banana in its uppie between the bunches of bananas, 

an apple with a spot of spot or a crooked cucumber discovered in the vegetable shelf? 

Most people ignore this still perfectly tasting fruit and vegetables. Give these misfits a 

chance and take them home. And immediately take that fresh product with it before the 

expiration date (of course only if you think you will get it).  
Worldwide, almost half of all vegetables produced, are lost.  
BRON: FAO  

Week 8 waist free  

Organise this week a left-over dinner  



Save your leftovers, ask your guests to do the same and have a pleasant evening 

together with all kinds of culinary surprises. Online there is a lot of inspiration to find 

what you can cook with leftovers. Google Google “cooking with leftovers”. This way you 

prevent food waste together. You don’t need more reasons for a party, do you?  

Take a photo of your left-over dinner and share it on social media to inspire others.  

Week 9 Wijs met afval  
Recycle  
Gescheiden afval kan gerecycled worden en dat scheelt enorm veel energie. Aluminium 

recyclen kost bijvoorbeeld 20 keer minder energie dan het opnieuw uit de grond winnen. 

Kijk eens op de site van je gemeente welke soorten afval je allemaal kunt scheiden. Bij 

de meeste gemeenten kun je in ieder geval glas, papier, plastic, GFT, klein chemisch 

afval en grofvuil gescheiden inleveren.  
“Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot (and only in that order) is my family’s secret to reducing our 

annual trash to a jar since 2008” BEA JOHNSON - ZERO WASTE HOME  

Week 10 Wijs met Afval  

Scheid al je afval dat gescheiden kan worden  
Lever je je afval nog niet gescheiden in? Begin er dan deze week mee. Niet alleen 

papier en glas, maar zoveel mogelijk, zodat je je restafval vermindert. Zo draag je bij 

aan het hergebruik van materialen en dat scheelt grondstoffen en energie. Let op wat je 

in de recyclebak gooit; zo hoort een pizzadoos met vetvlekken bij het restafval, omdat 

alleen van droog en schoon papier en karton nieuw papier gemaakt kan worden en 

hoort een chipszak vanwege het aluminium binnenlaagje bij het restafval.  
Twijfel je over in welke afvalbak iets moet? De Afvalscheidingswijzer weet raad!  

Week 11 Wijs met Afval  

Voorkom deze week onnodig afval bij het 

boodschappen doen  
Maak deze week een bewuste keuze bij het boodschappen doen om afval te 

voorkomen. Neem je eigen tas mee, bedenk wat je in grootverpakking kunt kopen of 



wat juist handiger is in kleinere porties, stop onverpakte groente en fruit los in je 

winkelmandje of gebruik een groente netje in plaats van een plastic zakje, laat 

producten met onnodige verpakking links liggen en koop alleen wat je echt nodig hebt 

om verspilling te voorkomen.  

Zo’n 20% van ons afval bestaat uit verpakkingen.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 12 Wijs met Afval  

Speel samen #zwerfie bingo  
Het is bewezen dat mensen in een schone omgeving minder op straat gooien. Het 

voorkomt zelfs al rommel als je mensen ziet opruimen. Dus trommel vrienden, familie, 

buren of collega’s op en ruim samen de buurt, het park of het bos op. Met een heuse 

#zwerfiebingo maak je het leuk. Wie heeft er als eerste een volle kaart? Liever alleen 

aan de slag? Raap deze week 1 stuk zwerfafval per dag op en tag het op de app van 

Litterati.org.  
Verzin je eigen #zwerfie-bingokaart of download er een via de QR code.  

Week 13 Slim van A naar B  

Houd deze week bij hoe je van A naar B 

gaat  
Hoe je reist, kan veel invloed hebben op je voetafdruk. Neem je de fiets, ga je lopen, 

pak je het OV of ga je met de auto? Houd deze week bij welk vervoermiddel je wanneer 

gebruikt en hoeveel kilometers je maakt.  
Voor ruim de helft van alle korte afstanden (minder dan 7,5 km) pakken we de auto. Dat kan makkelijk 

met de fiets!  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 14 Slim van A naar B  

Optimaliseer je autogebruikVoordat je uit gewoonte de 

auto pakt, kijk eerst eens of je met de fiets, trein of bus kunt. Staat er een auto voor de 



deur, maar gebruik je die amper? Deel je auto! Heb je geen auto? Leen ‘m van je buren 

in plaats van er een te kopen. Of gebruik een elektrische deelauto. Pak je toch de 

benzineauto, dan kun je 10% brandstof en CO2,-uitstoot besparen door zoveel mogelijk 

op constante snelheid te rijden, zo snel mogelijk over te schakelen naar een hogere 

versnelling en goed te anticiperen zodat je op tijd het gas kunt loslaten in plaats van te 

remmen. Pomp iedere twee maanden je banden op, zodat ze goed op spanning zijn. 

Dan gebruik je namelijk minder benzine. Gebruik de airco alleen als het echt nodig is; 

zet in de zomer eerst je ramen open voordat je de airco aan doet. Ook dat scheelt 

energie.  
Bij 100 km per uur verbruik je zo’n 25% minder brandstof dan bij 130 km per uur.  

BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 15 Slim van A naar B  
Check de e-bike  

Een e-bike alleen voor bejaarden? Echt niet! Autoritten onder de 10 kilometer kun je 

vervangen door een gewone fiets, maar natuurlijk ook door een e-bike. Voor ritten 

boven de 10 kilometer ben je zelfs sneller met de speed pedelec (een super e-bike) dan 

met de auto. Een ritje van 20 kilometer kost je met een speed pedelec een half uurtje, 

en dan heb je ook nog eens 160 calorieën verbrand en ben je 8x goedkoper uit dan met 

de auto.  

Kies je voor de elektrische fiets in plaats van de auto, dan belast je het milieu 40 keer minder.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 16 Slim van A naar B  

Inspireer een autoliefhebber  
Deel je ervaringen hoe je slim van A naar B gaat met een autoliefhebber. Vind de quick-

wins: hoeveel autoritjes zijn korter dan 7,5 kilometer en kunnen makkelijk met de fiets, 

welke autoritten kunnen gecombineerd worden en welke alternatieve vervoersmiddelen 

zijn een optie? Of ga samen met de autoliefhebber op pad voor een wandeling, 

fietstocht of stedentrip per trein om de voordelen van reizen zonder auto te ervaren.  

Wist je dat alle treinen van de Nederlandse Spoorwegen volledig op Hollandse windstroom rijden?  

Week 17 Duurzaam Wonen  

Neem je energie- leverancier onder de loep  



Groene stroom, grijze stroom, hoe zit het nu precies? Grijze stroom wordt gemaakt uit 

fossiele brandstoffen, zoals gas en steenkool. Niet zo duurzaam dus. Groene stroom 

komt wel uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Alleen niet alle groene stroom is 

écht supergroen. Je hebt ook stroom die wordt opgewekt via bijvoorbeeld 

waterkrachtcentrales in het buitenland. Ook al is dat stroom uit duurzame bronnen, ze 

dragen niet bij aan het groener maken van de energievoorziening in Nederland. En dat 

wil je natuurlijk wel. Check via de QR code hoe groen jouw stroom is en of je beter van 

leverancier kunt veranderen.  
Ongeveer 70% van de huishoudens in Nederland heeft groene stroom. Maar in Nederland is slechts 15% van de stroomproductie duurzaam. 

De meeste groene stroom komt dus nog steeds uit het buitenland. Kiezen voor echt groene stroom uit Nederland, geeft de duurzame 

energievoorziening een boost.  

Week 18 Duurzaam Wonen  

Slim je huis verwarmen of koelen  
Door in de winter je huis slim te verwarmen en in de zomer je huis slim te koelen, kun je 

veel energie (en geld!) besparen. Slim verwarmen doe je door tussendeuren dicht te 

doen, alleen ruimtes te verwarmen waar iemand is, een uur voordat je gaat slapen of 

weggaat de thermostaat lager te zetten, ‘s nachts en als er niemand thuis is de 

thermostaat op 15 graden Celsius te zetten (of 17/18 bij vloerverwarming) en de 

thermostaat sowieso een graad lager in te stellen. In de zomer hou je je huis koel door 

overdag gordijnen dicht te doen, ramen dicht te houden als het buiten warmer is, ‘s 

nachts de ramen tegen elkaar open te zetten en een ventilator in plaats van een airco te 

gebruiken.  

Met slim verwarmen kun je gemiddeld € 180,- per jaar besparen.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 19 Duurzaam Wonen  

Kijk hoe je je huis duurzamer kan maken  
Een duurzaam huis zorgt voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en 

minder CO2-uitstoot. Met kleine maatregelen kun je je huis al verduurzamen. Je hoeft 

echt niet meteen een warmtepomp of zonnepanelen te installeren of je huis te isoleren. 

Ga aan de slag met radiatorfolie en tochtstrippen om de kou buiten te houden. En denk 

ook eens aan meer groen in je tuin. Daarmee help je bijen, vogels en insecten en kan 

het water in de grond zakken in plaats van naar het toch al overbelaste riool stromen.  
Met Verbeterjehuis.nl ontdek je welke maatregelen jij nog kan nemen voor een energiezuinig huis en 

Huisjeboompjebeter.nl helpt je in 4 stappen naar een zorgeloze groene tuin.  



Week 20 Duurzaam Wonen  

Deel jouw ultieme tip voor duurzaam 

wonen  
Ben je enthousiast geraakt over duurzaam wonen en heb je goeie tips verzameld? Deel 

ze met anderen!  
3 van de 4 woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 21 Bewust Eten  

Houd deze week bij wat je eet  
Vlees en zuivel hebben een grote impact op het milieu. Voor veeteelt worden wereldwijd 

bossen gekapt om vee te laten grazen en om soja te verbouwen voor veevoer. Verder 

stoot vee methaan uit (wat een zeer sterk broeikasgas is) en komt er CO2 vrij tijdens 

productie en transport. Daarnaast is er veel water nodig. Om 1 kilo rundvlees te 

produceren heb je 15.000 liter water nodig. Van alle dierlijke producten belasten eieren 

en kip het milieu het minst.  

Voor veeteelt is wereldwijd 83% van de landbouwgrond nodig.  
BRON: FAO  

Week 22 Bewust Eten  

Eet deze week geen vlees en vis  
Laat deze week* vlees en vis staan. Over de milieu-impact van vlees heb je vorige 

week kunnen lezen. Ook vis eten is schadelijk voor onze natuur vanwege overbevissing 

en bijvangst. De grote plastic netten die de visserij gebruikt zorgen voor plastic 

vervuiling. De netten blijven achter in rivieren en zee als ze kapotgaan en dieren 

kunnen er verstrikt in raken. Bij kweekvis wordt veel gebruik gemaakt van energie, 

antibiotica en chemicaliën. Eet je wel een keer vis, kies dan voor vis met een keurmerk, 

zoals MSC of ASC.  

* Is een hele week vegetarisch eten niet haalbaar, bepaal dan zelf het aantal dagen of laat de 



dobbelsteen het aantal dagen of maaltijden bepalen.  

1 week geen vlees eten bespaart evenveel CO2-uitstoot als 76 kilometer autorijden en 130 liter water.  
BRON: NATIONALE WEEK ZONDER VLEES  

ООО  

Week 23 Bewust Eten  
Eet deze week plantaardig  
Meer dan 90 procent van de soja die we eten, zit ‘verborgen’ in vlees, eieren en zuivel. 

Dat komt doordat veel veevoer bestaat uit soja. Voor deze soja is meestal regenwoud 

gekapt in Zuid-Amerika. Soja voor vegaproducten is duurzamer, want die komt uit 

Europa of Noord-Amerika waar niet of nauwelijks sprake is van ontbossing en waar de 

opbrengst per hectare groter is. Plantaardig eten is makkelijker dan je misschien denkt. 

Ga deze week* voor graanproducten, eiwitten uit noten en vleesvervangers. Google 

eens je favoriete recept met ‘vegan’ erbij. Je zult zien dat al je favoriete gerechten te 

“veganizen” zijn. Wist je bijvoorbeeld dat je heerlijke vegan chocolademousse kunt 

maken van pure chocolade en aquafaba (het vocht van kikkererwten)?  
* Is een hele week plantaardig niet haalbaar, bepaal dan zelf het aantal dagen of laat de dobbelsteen het 

aantal dagen of maaltijden bepalen.  

Op Proveg.nl/recepten vind je lekkere plantaardige recepten  

Week 24 Bewust Eten  

Nodig een vleesliefhebber uit voor een 

plantaardige maaltijd  
De afgelopen twee weken heb je vast veel makkelijke en lekkere plantaardige recepten 

ontdekt. Deel deze week je nieuwe recepten met je vrienden. Nodig ze bijvoorbeeld uit 

voor een plant-based pizzaparty! Biologische wijn erbij en partyen maar!  
Geef je maaltijd extra pit door samen een documentaire als Food Choices, CowSpiracy of The Game 

Changers te kijken.  

Week 25 (Ont)spullen  

Breng in kaart wat je uitgeeft aan kleding 



en spullen  
Weet jij wat je afgelopen 3 maanden hebt uitgegeven aan kleding en spullen, zoals 

elektronica, speelgoed, meubels en boeken? Duik je administratie in en breng het in 

kaart. Boodschappen reken je niet mee. Waarschijnlijk koop je meer spullen dan je 

denkt en wellicht meer dan je nodig hebt. Dat is natuurlijk niet zo duurzaam. Bovendien 

kost het je meer geld dan je misschien dacht.  

Gemiddeld geven Nederlanders 2000 euro per jaar uit aan spullen, van bankstel, mobiele telefoon tot aan 

servetjes.  
BRON: DE VERBORGEN IMPACT  

Week 26 (Ont)spullen  

Koop deze week geen nieuwe spullen  
Je staat er misschien niet bij stil, maar spullen hebben een grote verborgen impact. 

Impact die je niet direct ziet. Zo zijn voor het maken van een mobiele telefoon veel 

grondstoffen nodig en dat heeft impact in landen ver weg. Koop deze week geen 

nieuwe spullen. Heb je toch iets nodig? Ga naar de kringloopwinkel of kijk op 

Marktplaats of je het tweedehands kan scoren. Of leen het! Een boormachine 

bijvoorbeeld wordt tijdens zijn levensduur gemiddeld maar 12 minuten door zijn 

eigenaar gebruikt. Dus waarom zou je er eigenlijk een kopen?  

Op Kringloopapp.nl vind je kringloopwinkels in je buurt en via Peerby.nl of NextDoor.nl deel of leen je 

spullen van je buurtgenoten  

Week 27 (Ont)spullen  

Onderhoud en repareer deze week je spullen  
Goed onderhoud zorgt dat je spullen een langere levensduur hebben. Maak apparaten 

regelmatig stofvrij en ga bewust met je spullen om. Een mobiel gaat bijvoorbeeld langer 

mee met een beschermhoesje. Slim opladen helpt ook. Zo kun je het beste de batterij 

opladen voordat deze onder de 40% komt. En haal je mobiel meteen van de lader als 

hij vol is.  

Doe een rondje door je huis en verzamel alle spullen die gerepareerd kunnen worden. 

Check of ze echt kapot zijn en bekijk de gebruiksaanwijzing voor tips. Ga zelf aan de 

slag met DIY-filmpjes, vraag iemand om hulp of bezoek een Repair Café. Daar hebben 

ze tools, kennis en advies om jouw spullen te repareren.  



Je vindt Repair Cafés op honderden plaatsen in Nederland en België. Check of er eentje bij jou in de 

buurt is.  

Week 28 (Ont)spullen  

Zoek 6 spullen uit om weg te geven  
We hebben allemaal spullen in huis waar we eigenlijk nooit (meer) iets mee doen. 

Gebruik deze week om een begin te maken met ontspullen. Maak het behapbaar en 

begin bijvoorbeeld met de kledingkast of de keuken. Zoek zes items uit en geef ze een 

nieuw leven. Breng ze naar de kringloopwinkel, zet ze op Marktplaats of geef ze aan 

een vriend(in). Zo maak je er iemand weer blij mee en hoeft die persoon geen nieuwe 

spullen te kopen.  
Hou de KonMari methode in gedachte bij het ontspullen: “Does this spark joy?” Als dat zo is, houd het 

voorwerp dan. Zo niet, doe het weg.  

Week 29 vakantie  

Zet je vakanties op een rijtje  
Waar ben jij de afgelopen drie jaar op vakantie geweest? Zet de bestemmingen op een 

rijtje en noteer hoe je daar gekomen bent en waar je verbleef. Vakantie is leuk, maar 

heeft ook impact op je voetafdruk. Ga je vliegen of pak je de fiets, verblijf je in een 5-

sterren hotel of in een tent? Het meest klimaatvriendelijk is het om lopend, fietsend of 

met de trein op vakantie te gaan en te verblijven op een camping.  
De CO2-uitstoot van een vliegvakantie met hotel op Bali is 3,5x hoger dan een vliegvakantie met hotel op 

de Canarische eilanden.  
BRON: MILIEU CENTRAAL  

Week 30 Slim Reizen  

Check alternatieven voor je volgende trip  
Heb je vakantieplannen? Door dichter bij huis op vakantie te gaan en het vliegtuig links 

te laten liggen, bespaar je veel CO2-uitstoot. Maak je ter plekke gebruik van OV of de 

fiets in plaats van een huurauto, dan bespaar je nog meer. Ga je wel met de auto op 

vakantie? Zorg dan voor zo min mogelijk bagage in, aan of op je auto en neem zoveel 

mogelijk mensen mee in je auto. Is er geen andere optie dan vliegen? Kies dan voor 



een directe vlucht economy class en compenseer je CO2-uitstoot. Let op 

compensatiekeurmerken als Golden Standard en VCS. Via bijvoorbeeld GreenSeat en 

Fair Climate Fund word je CO2 gecompenseerd via duurzame energieprojecten in 

ontwikkelingslanden.  

Met de ‘Klimaatwijs op Vakantie’- tool check je de klimaatimpact en krijg je tips hoe je die kan verkleinen  

Week 31 Slim Reizen  

Zo ga je duurzaam op reis  
Ook op reis kun je de acties van deze kalender toepassen: Wijs met energie: gebruik 

een ventilator in plaats van airco, doe lichten en apparaten uit bij afwezigheid, gebruik je 

handdoeken nog een keer, neem alleen mee op reis wat je echt nodig hebt Wijs met 

Afval: laat wegwerpproducten staan, scheid je afval Slim van A naar B: verken de stad 

lopend of fietsend Bewust Eten: ga voor de vega optie, gooi geen eten weg Ban Plastic: 

neem een herbruikbare tas en hervulbare fles mee, probeer lokale drankjes in plaats 

van frisdrank uit een flesje en weiger rietjes Duurzaam Wonen: kies voor een 

accommodatie met lage impact (hoe luxer je verblijf, hoe groter de klimaatimpact)  
Op Bookdifferent.com kun je de voetafdruk van hotels zien.  

Week 32 Slim Reizen  

Deel jouw ultieme tip om slim te reizen  
Reis jij al slim omdat je dicht bij huis blijft of altijd met de fiets of trein gaat? Deel jouw 

ervaringen met anderen en inspireer hen om ook slimmer te reizen.  

Bekijk samen de gratis reisgids met droombestemmingen dichtbij huis op vakantiezondervliegen.nl  

Week 33 Bewust Boodschappen  

Kijk hoeveel producten met keurmerk je in 

de keuken hebt liggen  
Tijdens het boodschappen doen, kun je veel bewuste keuzes maken om de impact van 

je eten op je voetafdruk te verkleinen. Niet alleen wat je eet, maar ook of een product 



biologisch en/of fair trade is, hoe het verpakt is, of het van het seizoen is en of het een 

keurmerk heeft. Laat je niet misleiden door woorden zoals groen, puur of natuurlijk. 

Hoeveel producten heb jij nu al in huis met een keurmerk?  
Op Keurmerkenwijzer.nl kun je zien welke keurmerken er zijn en wat ze betekenen voor mens, milieu en 

dierenwelzijn.  

Week 34 Bewust Boodschappen  

Ga deze week voor biologisch, lokaal, en 

van het seizoen  
Eigenlijk is het heel simpel: leef met de seizoenen mee. Veel groente en fruit wordt 

geïmporteerd vanuit het buitenland per vrachtwagen, boot en vliegtuig. Groente en fruit 

dat per vliegtuig naar Nederland komt, kun je natuurlijk beter niet kopen als je duurzaam 

wilt leven. Dat geldt ook voor producten uit een verwarmde kas, zoals Hollandse 

aardbeien in de winter. Dan kun je beter fruit kopen dat in de volle grond is geteeld en 

met de boot naar Nederland is gekomen.  
Op GroenteFruitkalender.nl zie je per maand precies welke groente en fruit goed zijn voor je voetafdruk 

en welke je beter kunt laten staan.  
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Week 35 Bewust Boodschappen  

Denk wat langer na in de supermarkt  
Normaal besluiten we in een paar seconden of we een product kopen of niet. Maak 

deze week in de supermarkt bewuste keuzes. Blijf bijvoorbeeld doorgaan met 

(biologische) groente en fruit van het seizoen en kies daarnaast voor keurmerken en 

producten met een lage impact (zoals plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel). 

Let ook eens op palmolie. Het zit verwerkt in veel producten en voor de productie 

worden veel tropische bossen gekapt. . Kies voor producten waar een ander soort olie 

in verwerkt is, zoals koolzaad- of raapzaadolie. Of ga voor duurzame palmolie met 

RSPO keurmerk.  

Op Thequestionmark.org ontdek je het verhaal achter de producten die je koopt.  



Week 36 Bewust Boodschappen  

Nodig iemand uit voor een (h)eerlijke 

maaltijd  
Leef je helemaal uit en maak voor iemand een heerlijke maaltijd die ook nog ’s eerlijk is. 

Een maaltijd met een lage voetafdruk dus, met biologische groente van het seizoen en 

met producten met een keurmerk.  

Op VoetprintCooking.nl vind je lekkere recepten met een lage voetafdruk.  

Week 37 Ban Plastic  

Houd deze week bij hoeveel 

wegwerpartikelen je gebruikt  
Je bent onderweg en je krijgt trek. Tenzij je je eigen beker en bestek bij je hebt, eindig 

je na het stillen van je trek met een wegwerp koffiebeker, een plastic flesje, een 

verpakking van een sandwich of met bestek en een lege saladebak. Maar ook thuis heb 

je plastic wegwerpartikelen, bijvoorbeeld wattenstaafjes en wegwerpborden of -bekers 

voor een feestje. Hou deze week eens bij hoeveel plastic wegwerpartikelen je gebruikt. 

Valt het mee of tegen?  

Meer dan 70% van de plastic soep bestaat uit plastic wegwerpartikelen.  
BRON: EUROPEES PARLEMENT  


