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‘Ik zou wel meer willen doen voor het  
milieu en het klimaat.’ Als je dit boek in 
handen hebt, heb je waarschijnlijk die 
wens, maar vraag je je misschien af hoe 
je dit moet aan pakken. Goed nieuws: deze 
uitgave bevat alle informatie die je nodig 
hebt om groener te leven, vertaald in 
honderden praktische tips. Hoe je dit het 
best in de praktijk brengt is aan jou, maar 
de vol gen de pagina’s zullen je zeker op 
ideeën bren gen.

Tips voor het dagelijks leven
Het aanpassen van je gewoontes  
kost soms wat creativiteit of 
wilskracht. Maar uiteindelijk  
is duurzamer leven niet zo 
ingewikkeld. Iedereen kan 
deze stappen zetten en ze 
onderdeel maken van het 
dagelijks leven. Het begint 
allemaal met bewust wor
ding en een kritische blik op 

ZO WERKT DIT BOEK

Koffie uit papieren
be kers, natte doekjes voor  

per soonlijke hygiëne, met de auto 
naar de winkel? LIEVER NIET! Wat het 

milieu schaadt, staat  
links op de duopagina’s.

je eigen gewoontes. Welk voedsel koop je  
en hoeveel daarvan gooi je eigenlijk weg? 
Pak je de auto of ga je fietsen? Hoelang sta 
je ‘s morgens onder de douche?

Belangrijke nieuwe gewoontes
Dagelijks duurzamer leven betekent: nadat  
je je focus hebt aangescherpt en de eerste 
dingen hebt veranderd, daarmee doorgaan 
totdat het vanzelfsprekend is om je eigen 
boodschappentas of koffiemok van huis mee 
te nemen. Daarnaast kun je belangrijke grote 
stappen zetten. Bijvoorbeeld overschakelen 

op groene stroom of voortaan biologi
sche boodschappen doen. Dan 

hoef je je niet meer af te vra
gen of er steenkolenenergie 
uit het stopcontact komt en 
of een dier een ellendig le
ven had om jouw vlees zo 
goed koop mogelijk te 

houden.
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Veel beeld,
beknopte teksten

Deze uitgave is 
bedoeld als hand

boek voor het dagelijks 
leven – van voeding, bood

schappen en huishouden tot energie, geld
zaken en mobiliteit. Je kunt het van begin 
tot eind lezen als een spoedcursus, of pak 
het erbij om af en toe een hoofdstuk te le
zen. Alle hoofdstukken bevatten prak tische 
duopagina’s met beeld en bijbeho ren de 
korte teksten. Links staat hoe het nu vaak 
gaat, rechts hoe het duurzamer kan.

Kennis van de deskundigen
De informatie in dit boek is gebaseerd  
op tests van onze Duitse zuster
orga ni satie Stiftung Waren
test. Veel van hun onder
zoeken bevatten duur
zaam heids criteria. Van  
het stroom verbruik van 
elektrische apparaten tot 
de arbeids omstandigheden 
bij de productie van koffie. 

Deze informatie hebben we aangevuld met 
informatie van de Consumentenbond en 
gegevens van onder andere het CBS, Milieu 
Centraal en de Rijksoverheid.

Laat je niet ontmoedigen – doe het nu!
Aan het begin van dit boek gaan we in op 
de gezondheid van onze planeet. De uit
komst ‘ernstig ziek’ is een alarmsignaal. 
Maar hier moeten we niet 
uit afleiden dat 
verbetering niet 
mogelijk is. Zelfs 
als de aarde al is 
opgewarmd en 
het klimaat is 

veranderd, is het 
nog niet te 

laat om de 
gevolgen te beperken en zo 

een leefbare aarde achter 
te laten voor toekomstige 
generaties. Laten we het 
doen – ieder voor zich en 

ook met z’n allen!

Drinken uit een 
thermosbeker, 

washandjes en handdoeken 
gebruiken, lekker op de fiets? VEEL 

BETER! Met de tips rechts op de 
duopagina‘s kun je duurzamer 
leven en anderen inspireren.



Klimaatverandering stelt ons voor een enorme uitdaging. 
De aarde warmt in recordtempo op. Een van de oorzaken 

hiervan is onze levensstijl. Het is nog niet te laat om dit 
te veranderen. Maar dan moeten we wel allemaal onze 

eigen CO2voetafdruk verlagen en gezamenlijk de druk op 
de politiek en het bedrijfsleven opvoeren. De coronacrisis 

heeft laten zien dat heel veel mogelijk is als we ons 
inzetten voor een gemeenschappelijk doel.



MILIEU 
EN KLIMAAT
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Stel je voor dat we de 4,6 miljard jaar ge
schie denis van de aarde terugrekenen naar 
een dag van 24 uur. De mens verschijnt dan 
pas op het toneel in de laatste 3 secon den. 
Dat is ontzettend kort. Zeker omdat we pas 
in de laatste drie milliseconden – onge veer 
sinds 1820 – technologie zijn gaan ont wik
ke len die onze productiviteit en welvaart 
enorm verhoogt.  
Helaas is deze vooruit gang niet gratis: de 
slachtoffers zijn de men sen die niet delen 
in de groeiende welvaart én onze eigen 
planeet. De lucht is vervuild door uitlaat
gassen, ecosystemen worden vernietigd 
door het winnen van grondstoff en en dier 
en plantensoorten sterven uit. Deze ‘bijwer
kingen’ hebben we lange tijd op de koop 
toe genomen. Maar inmiddels kunnen we 
niet langer doen alsof er niets aan de hand 
is. Onze planeet zit aan haar grenzen, onze 
manier van leven wordt bedreigd.

1  Exit fossiele brandstoffen
De grote vraag is: kan dezelfde mens wiens 
inventiviteit in zo’n korte tijd de stoom ma
chi ne, de gloeilamp en het vliegtuig heeft 
voortgebracht, in nóg kortere tijd de hoe
veelheid broeikasgassen in de atmosfeer 

GROEN LICHT VOOR  
KLIMAAT EN MILIEU

verminderen, zodat de aarde tegen 2050 
niet meer dan 1,5 °C opwarmt? En vooral: 
gaat het ons lukken zo snel mogelijk te 
stoppen met het verbranden van fossiele 
brandstoffen voor het gebruik van elek tri
citeit, auto‘s en vliegtuigen? 
Natuurlijk ra ken kolen, olie en gas uitein
delijk op en moet er een alternatief komen. 
Maar als we wachten tot ze op zijn, is het 
voor het klimaat al veel te laat.

2  Positief denken
We moeten dus nu in actie komen. 
Maar hoe doe je dat, het klimaat redden? 
In ieder geval niet door alleen in doem
scenario‘s te denken. Wetenschappelijk 
onderzoek wijst uit dat negatief denken 
verlammend werkt en moedeloos maakt. 
Wat we nodig hebben is juist de moed om 
zaken aan te pakken. 
Het is tijd om de ernst van de situatie in  
te zien, vooruit te kijken en je af te vragen: 
hoe wil ik deze planeet achterlaten voor de 
volgende generaties? Wat kan ik, wat kun
nen wij, doen om onze voetafdruk te ver
kleinen? Er is genoeg mogelijk.
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3  Grote en kleine stappen
Deskundigen hebben een aantal ‘grote 
stap pen’ benoemd die het milieu en kli
maat het meest helpen. De belangrijkste 
zijn: minder vlees eten, minder vliegen en 
minder autorijden (zie pag. 22). Dit klinkt 
misschien als een hele opgave, maar je 
kunt het ook van de positieve kant bekijken. 
Een dieet op basis van granen, peulvruch
ten en groenten vermindert het risico op 
ziektes en is nog goed voor de lijn ook. 
Alleen bij uitzondering vliegen zorgt ervoor 
dat je bewuster reist en mooie plekken 
dich ter bij huis kunt ontdekken.  
Op de fiets naar het werk of de winkel ver
mindert uitlaatgassen en fijnstof in binnen
steden. Fietsen is sowieso een van de 
gezondste vormen van vervoer.

4  Elk product heeft zijn CO2-voetafdruk
Op veel gebieden kun je consumeren met 
oog voor klimaat en milieu. Voor elke koffie 
‘to go’ een nieuwe wegwerpbeker? Ieder 
jaar een nieuwe smartphone? Kasten vol 
goedkope Tshirts? 
Het is belangrijk te be seffen dat elk voe
dings middel, kledingstuk of apparaat in de 
winkel belandt met een eigen CO2rugzak. 
De hele levenscyclus ervan – van grondstof 
tot de vuilnisbelt – is opgenomen in een 
‘eco logische voetafdruk’. Hoe langer we 
iets gebruiken en hoe minder we weggooi
en, des te kleiner de ecologische impact 
van een product.  

Als je eenmaal ziet hoe het werkt, begrijp  
je dat €5 veel te goedkoop is voor een 
Tshirt en zul je bewuster gaan winkelen.

5  Druk op politiek en bedrijfsleven
Ondanks alle goede bedoelingen kunnen 
huishoudens het probleem niet alleen op
lossen. Op eigen kracht kunnen we de  
CO2uitstoot nooit terugbrengen naar een 
ni veau dat de klimaatverandering een halt 
toeroept. Op het gebied van energie en 
vervoer – de twee grootste veroorzakers 
van broeikasgassen – moeten in de eerste 
plaats de overheid en het bedrijfsleven in 
actie komen. Daar komt de laatste tijd 
beweging in. In 2019 hebben overheden, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organi
saties het Nederlands Klimaatakkoord ge
sloten. De Euro pese Unie heeft de Green 
Deal aange no men. De belang rijkste stap
pen moeten nu echt gezet worden.
Prima dus om bij jezelf te beginnen, maar 
minstens zo belangrijk is het om een groter 
draagvlak te creëren. Bijvoorbeeld door be
trokken te zijn bij lokale verenigingen of 
buurtinitiatieven die opkomen voor het  
kli maat. Door samen meer te eisen van de 
po litiek en het bedrijfsleven en misstanden 
aan te kaarten kunnen we de druk opvoe
ren om het klimaat te redden – nu er nog 
tijd is.
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Stijgende temperaturen
In bepaalde delen van de wereld 
is klimaatverandering al duidelijk

merkbaar. Zo drogen meren op veel
plaatsen uit als gevolg van

aanhoudende droogte en stijgt op
andere plekken de zeespiegel door

smeltende ijskappen.
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absorberen infrarood straling 
die de aarde uitstraalt. Dit 
natuurlijke broeikaseffect 
zorgt voor goede leefom
stan dig heden. Ongeveer 
twee derde van deze gassen 
bestaat uit waterdamp 
(H2O), gevolgd door kool dio
xide (CO2), distikstof oxide 
(‘lachgas’, N2O) en methaan 
(CH4).

Het CO2-probleem
Waterdamp speelt geen rol 
in de discussie over klimaat  
verandering door dat we 
wei nig invloed hebben op 
de totale hoe veel heid ervan 
in de atmos  feer. Die wordt 
vooral bepaald door de 
tempe ratuur. Waterdamp 
ver sterkt wel door mensen 
veroorzaakte klimaat veran
dering, maar is er niet de 
oorzaak van. Dit in tegen
stelling tot kool  stof dioxide. 
Sinds het begin van de 
industriali sa tie steeg het 
CO2gehalte in de atmosfeer 
met 50%. CO2 wordt voor
namelijk veroorzaakt door 
ontbos sing en door de 
verbran ding van fossiele 

brandstoffen. Het kan tot 
1000 jaar in de atmosfeer 
blijven.

Het potentieel
Broeikasgassen dragen op 
verschillende manieren bij 
aan de opwarming van de 
aarde. Zo heeft 1 kg me
thaan uit de vee en rijst
teelt 28 maal het effect van 
dezelfde hoeveelheid CO2. 
Lachgas is bijna 300 keer 
sterker. Het broeikaseffect 
van kunst matig geprodu
ceerde fluorkoolwaterstof
fen is nog groter. 

Omrekening
Om de emissies van  ver 
schillende broeikasgassen 
te kunnen vergelijken, 
worden ze omgerekend in 
CO2equivalenten. Als we 
in dit boek ver wijzen naar 
een bepaalde hoeveelheid 
CO2 dan gaat het om de 
hoeveelheid van alle broei
kasgassen, tenzij anders 
vermeld.

HET BROEI KAS-
EFFECT
Om de aarde zit een dunne 
laag gas. Deze beschermt 
ons tegen scha delijke stra-
ling uit de ruimte, verkleint 
de temperatuurverschillen 
op aarde en zorgt ervoor 
dat de temperaturen 
draag  lijk zijn. Als de atmo-
sfeer niet bestond zou het 
gemiddeld heel koud zijn. 
Maar de atmosfeer moet 
ook voldoende warmte 
doorlaten die door de aar-
de wordt uitgestraald, om 
te voorkomen dat de aarde 
te veel opwarmt. 

Opwarming van de aarde 
Doordat gassen in de at
mosfeer de uitgestraalde 
warmte deels doorlaten, 
werkt de atmosfeer als een 
broeikas. De atmosfeer be
staat voor 78% uit stik stof 
en voor 21% uit zuur stof. 
Andere gassen komen voor 
in kleinere concentra ties. 
De zogeheten broeikas
gassen laten zonlicht 
ongehinderd door, maar 
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HOGERE 
TEMPERATUREN
Als het op de VN-Klimaat-
top gaat over enkele gra-
den opwarming van de 
aarde, zien velen dat niet 
als een probleem. Ieder-
een heeft immers weleens 
meegemaakt dat het in re-
latief korte tijd 10, 20 of 
zelfs 30 °C warmer werd.

Maar dat is een denkfout. 
Het gaat hier niet over het 
weer van enkele dagen of 
in een bepaald jaar. Het 
gaat om het gemiddelde 
gedurende decennia, of-
tewel het klimaat.

Enkele graden opwarming 
maakt voor het klimaat 
een enorm verschil. Dat 
heeft ernstige gevolgen.

Smeltend ijs

Probleem Op Antarctica, in 
Groenland of in de Alpen, 
overal smelten ijs en glet
sjers in een recordtempo. 
Gletsjers op Antarctica 
smelten op dit moment 
5 keer zo snel als in 1990.

Gevolgen Als bijvoorbeeld 
de Thwaitesgletsjer in 
WestAntarctica (zo groot 
als de Amerikaanse staat 
Florida) smelt, stijgt het ni
veau van de oceanen in de 
wereld met een halve me
ter. Als al het ijs op de Zuid
pool zou smelten, stijgt de 
zeespiegel met vijf meter.

Gevaar Als het smelten te 
lang doorgaat, zijn het pool
ijs en de gletsjers niet meer 
te redden. Zelfs niet als we 
erin slagen de opwarming 
van de aarde te stoppen.

Dooiende permafrost

Probleem In de koudere stre
ken van de aarde zorgen stij
gende temperaturen ervoor 
dat de permanent bevroren 
bovenlaag van de bodem ont
dooit. Microorganismen kun
nen dan de biomassa van do
de planten afbreken. Daarbij 
komen broeikasgassen vrij, 
vooral methaan.

Gevolgen Het effect van 
 methaan op het klimaat is 28 
keer groter dan dat van CO2. 
Methaan is verantwoordelijk 
voor ongeveer een kwart van 
de door mensen veroorzaak
te opwarming van de aarde. 
De hoeveelheid ervan in de 
lucht stijgt momenteel snel.

Gevaar Als grote hoeveel
heden methaan in de atmo
sfeer blijven komen, zal de 
perma frost onomkeerbaar 
ontdooien.
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Uitsterven van soorten

Probleem Door het kappen 
van bossen, overbevissing 
en de landbouw komen veel 
plant en diersoorten in de 
knel. Klimaatverandering 
komt daar nog eens boven
op. De aarde warmt veel 
sneller op dan onze flora en 
fauna zich kan aanpassen.

Gevolgen Zonder insecten 
komt de bestuiving van ge
wassen in gevaar. Zonder 
mangrovebossen en koraal
riffen eroderen de kusten. 
Samen met de dieren en 
planten verdwijnt een deel 
van ons natuurlijk erfgoed.

Gevaar Volgens het wereld
biodiversiteitsplatform  
wordt van de naar schatting 
8,7 miljoen dier en planten
soorten wereldwijd onge
veer een miljoen met uit
sterven bedreigd.

Extreem weer

Probleem De gemiddelde 
jaartemperatuur is in ons 
land sinds 1900 met zo’n 
2 °C gestegen en het aantal 
dagen van 30 °C of warmer 
neemt toe. Extreem weer 
met hitte, zware regenval of 
stormen neemt ook toe.

Gevolgen Periodes van 
droogte kunnen leiden tot 
minder oogst, bosbranden 
en andere schade aan de na
tuur. Zware regenval kan lei
den tot verwoestende over
stromingen zoals in 2021. 
Hoge temperaturen zijn 
vooral gevaarlijk voor men
sen met diabetes, ademha
lingsproblemen, hart en 
vaatziektes en allergieën.

Gevaar Experts verwachten 
dat tropische ziektes als 
malaria en knokkelkoorts 
vaker zullen voorkomen.

Schaarse hulpbronnen

Probleem Hittegolven en 
aanhoudende droogte lei
den tot watertekorten en 
misoogsten. Vaak juist in 
landen waar de groeiende 
bevolking toch al niet ge
noeg te eten heeft en nau
welijks toegang heeft tot 
schoon drinkwater.

Gevolgen Stijging van de 
zeespiegel en natuurram
pen bedreigen het bestaan 
van mensen. Misoogsten 
leiden tot voedseltekorten. 
Dit veroorzaakt conflicten 
en vluchtelingenstromen.

Gevaar Op dit moment 
verlaten jaarlijks zo’n 26 
miljoen mensen hun thuis
land van wege milieu en 
klimaatverandering. Dit 
aantal zal waarschijnlijk 
blijven stij gen.
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Het goede nieuws: in 2020 was er een sterke 
afname van de uitstoot van broeikasgassen 
in Nederland. Het CBS berekende een daling 
van 8,8% ten opzichte van 2019. Maar deze 
afname is grotendeels te verklaren door de 
effecten van corona, waardoor een deel van 
de economie – met name de transportsec
tor – tijdelijk vrijwel stil kwam te liggen. Het 
minder goede nieuws is dat in 2021 de uit
stoot van broeikasgassen alweer is toegeno
men: die is 2,1% hoger dan in 2020.

Werk aan de winkel
Deze extra uitstoot is vooral te danken aan 
het toegenomen aardgasverbruik in huizen 
en gebouwen omdat we in 2021 een kouder 
voorjaar hadden dan het jaar daarvoor. Hier
door wordt duidelijk dat veel woningen en 
bedrijfspanden helemaal nog niet goed ge
isoleerd zijn. 
Gelukkig staat dit onderwerp op dit moment 
– mede door de sterk gestegen gasprijzen – 
hoog op de politieke agenda. Zo is er het 
Nationaal Isolatieprogramma. Onderdeel 
daarvan zijn diverse isolatiesubsidies en  
ge meentelijke energiecoaches die huis hou
dens laten zien waar de warmte in huis let
terlijk weglekt.  

Ook neemt het aandeel elektriciteit uit her
nieuwbare bronnen als zonne en windener
gie toe en wordt er sinds 2015 een daling 
van de CO2intensiteit in de Nederlandse 
economie gemeten. Dit betekent dat pro
ductie processen in toenemende mate effi
ciënter worden. Goed nieuws dus, maar er 
is nog heel veel werk aan de winkel.

Meer verbruik, meer uitstoot
Volgens Milieu Centraal stoot een huishou
den jaarlijks gemiddeld 19 ton CO2 uit. Daar
van is 8,8 ton directe uitstoot, veroorzaakt 
door energie in huis en mobiliteit. 
De rest is indirecte CO2uitstoot als gevolg 
van onder meer voeding, apparaten en kle
ding. Dit heet indirecte uitstoot omdat het 
grootste deel van de CO2 niet tijdens het ge
bruik vrijkomt, maar al bij het voorafgaande 
productieproces en het vervoer van deze 
producten.
Doorgaans rijden mensen die het zich kun
nen veroorloven in grotere auto’s, vliegen  
ze vaker en kopen ze meer producten. Dus 
over het algemeen kunnen we stellen dat 
hoe hoger het inkomen en hoe meer er ge
consumeerd wordt, hoe groter de belasting 
op het milieu is.

HOE ONZE LEVENSSTIJL KLIMAAT- 
VERANDERING VEROORZAAKT
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EMISSIE

0,17 kg
100 km fietsen op een pedelec op  

groene stroom (verbruik per 100 km: 
ongeveer 1 kWh).

0,3 kg
12 minuten een kant-en-klare  

pizza in de oven bakken  
op 250 °C.

5,7 kg
Productie van 1 kg kaas.

13,6 kg
Productie van 1 kg rundvlees.

60 kg
Koelkast, jaarlijks.

110 kg
Een jaar wassen (220 wasjes).

182 kg
Per 1000 km autorijden (gemiddeld 

verbruik van 7 liter benzine per 100 km).

1750 kg
Per persoon op een vlucht  

van Amsterdam naar New York  
(retour, economy class).

IEDEREEN VEROORZAAKT CO2-UITSTOOT. Als we winkelen,  
auto rijden en wassen. Maar hoeveel precies? Enkele voorbeelden.

1 kg
5 minuten douchen zonder  

spaarkop, waterverbruik 15 l/min,  
cv-ketel op 38 °C.




