
Geld besparen?  
Afvallen? Meer tijd hebben?  
Gezonder & gelukkiger leven? 

Misschien dat deze handleiding je laat zien hoe dat kan.

Deze handleiding staat niet vol met feitjes over hoe we met z’n al-
len de planeet aan het verzieken zijn. Daarover kan je op genoeg 
andere plekken lezen. Er zijn ook al vele andere websites die je 
laten zien hoe je enkel voor het milieu je ecologische voetafdruk 
kan verkleinen. 

Dit is anders. 

Het doel van ons programma is je te helpen een leuker leven te 
leiden. We gaan een week lang onderzoeken of een levensstijl die 
beter is voor de planeet, ook beter is voor jou. Als jij je daar beter 
bij voelt, is dat ook beter voor anderen, en zo verspreidt het zich. En 
dus gaat deze handleiding over jou. Als je je nog niet geregistreerd 
hebt voor deelname aan No Impact Week, doe dat dan hier.

Deze handleiding is jouw persoonlijke coach voor een week. 
Het gaat stap voor stap: op zondag stop je met het kopen van 
nieuwe dingen, op maandag produceer je geen afval meer, en op 
dinsdag maak je enkel nog gebruik van vervoer-op-eigen-kracht 
(of OV). Zo neemt de handleiding je mee door No Impact Week. 
Elke dag bouwt voort op de vorige, dus op vrijdag koop je niets 
nieuws, produceer je geen afval, maak je alleen gebruik van duur-
zame vervoersmiddelen, eet je lokaal geproduceerd voedsel en 
verbruik je minder energie en water. 

We raden je aan om de handleiding helemaal te lezen voordat 
No Impact Week begint, zodat je goed voorbereid bent. Elke 
dag noemen we tips die je kunnen helpen, maar kijk vooral 
ook verder. Als je goede ideeën hebt over hoe je je impact kan 
verkleinen, deel die dan op Facebook met andere deelnemers 
van No Impact Week! 

Dit experiment gaat over het verbeteren van kwaliteit van leven: 
van jou en van de mensen om je heen. Naast dat we je uitdagen 
om je gedrag deze week aan te passen, vragen we je ook om 
minstens een keer vrijwilligerswerk te doen voor een non-profit (mi-
lieu-)organisatie. In de handleiding vind je manieren om contact te 
leggen met andere deelnemers, en om gemotiveerd te blijven. Als 
je vragen hebt, kijk dan op onze website of stuur ons een e-mail. 

Tenslotte: No Impact Week is een experiment, een uitdaging. Het 
is belangrijk dat je weet dat het gaat om leren en om bewustwor-
ding, niet om het perfect uitvoeren van alle stappen. Elk stapje telt. 

Succes!

No Impact Week
inhoudsopgave

	 INTRODUCTIE	 	 	1

zondag:  CONSUMEREN		 	2

maandag:  AFVAL	 	 	 	4

dinsdag:  VERVOER	 	 	6

	 LAAT	VAN	JE	HOREN		8

woensdag:  VOEDSEL	 	 	9

donderdag:  ENERGIE		 	 	11

vrijdag:  WATER	 	 	 	13

zaterdag:  DOE	IETS	GOEDS	 	15

zondag:  ECO-ZONDAG	 	17

een experiment van één week

http://noimpactproject.org/experiment/no-impact-week-netherlands-flanders/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://noimpactweeknl.wordpress.com/about/
http://www.ivn.nl/


Maak een lijst van alle dingen die je deze week ‘moet’ 
kopen. Haal er alle dingen af die wel een weekje kunnen 
wachten. Zoek voor de rest van de zaken op het lijstje 
uit of je ze tweedehands kan kopen, van iemand mag 
lenen, of zelf kan maken.

Leg ergens in huis, waar anderen er niet bij kunnen, een 
paar vuilniszakjes. Stop hier, gescheiden, al het afval in 
dat je vandaag produceert: je statiegeld flessen, je GFT-
afval, je oud-papier en ook het afval dat je buitenshuis 
produceert. Alles. Zorg ervoor dat het alleen jouw afval 
is, en niet dat van anderen. Zo ben je goed voorbereid 
op de uitdaging van maandag.

Probeer, alleen deze week, niets nieuws te kopen. Kun 
je iets beters vinden om je tijd en geld aan te besteden? 
Misschien wat afspreken met vrienden?

Wat vind je het moeilijkst aan minder kopen? Deel je 
ervaringen en ideeën (online) met andere deelnemers. 
Als je iets uitprobeert wat uniek is, vertel het ons!

Als je de vragen van de enquête die we je gestuurd 
hebben voorafgaand aan No Impact Week nog niet hebt 
ingevuld, doe dat dan nu. Het helpt ons enorm bij het ver-
beteren van het programma en het helpt jou om achteraf 
te bepalen wat No Impact Week voor jou heeft veranderd. 

Het is een vicieuze cirkel.  
Ik maak me er zorgen over dat iedereen elkaar 

maar na lijkt te apen. Waarom ik dat erg 
vind? Omdat ik denk dat velen van ons 

zich dwangmatig kapot werken om meer 
spullen te kunnen kopen. Dat betekent 
dat er meer grondstoffen uit de aarde 
opgegraven moeten worden en er meer 
vervuilende stoffen in de lucht, het water 
en de aarde komen. Wat me pijn doet, 
is dat we meestal vergeten dat we van 
alsmaar meer en meer vaak helemaal niet 
gelukkiger worden. 

—NoImpactManblog,
9 augustus 2007

zondag: consumeren
de uitdaging 

stappen:wist je dat?

Maak je leven leuker terwijl je minder koopt.
Welkom op Dag 1 van No Impact Week!

De eerste uitdaging gaat over hoe je van minder meer maakt. Over de hele wereld komen mensen erachter dat 

ze het leuker vinden om te investeren in goede relaties met anderen dan om tijd te besteden aan winkelen. Om 

erachter te komen waarom dit zo’n belangrijk onderdeel is van een duurzamere levensstijl, bekijk een van onze 

favoriete filmpjes, The Story of Stuff. No Impact Week is de verkorte versie van Colin Beavan’s ervaringen als No 

Impact Man in New York. Een jaar lang probeerde hij zo goed en kwaad als het ging zo min mogelijk impact te 

hebben op het milieu. Na drie maanden stopte hij met het kopen van nieuwe dingen (behalve voedsel). Zoals zijn 

vrouw Michelle ontdekte: als je afkickt van je koopverslaving, bespaar je geld, heb je meer tijd voor vrienden en 

familie, meer ruimte in je huis, en misschien — heel misschien — kom je erachter dat het leven eigenlijk leuker is 

met minder.

“99% van wat we oogsten, 
opgraven, produceren, trans-
porteren — 99% van alles wat 
we door ons productiesysteem 
sturen ligt na 6 maanden op 
de afvalberg.” 

Annie Leonard,
“The Story of Stuff”
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http://www.facebook.com/groups/150346721670765/
http://noimpactman.typepad.com/blog/2007/08/the-unhappy-num.html
http://www.storyofstuff.com/international/
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langs komt, je weet niet 
wat voor moois mensen 
langs de kant van de 
weg zetten! Op de 
website van je gemeente 
staat vaak een grofvuil-kalender.

•	Kijk eens of je mooie tweedehands dingen kan 
vinden bij de Kringloop (BE: Kringwinkel) Lof een 
Weggeefwinkel. Of op Marktplaats natuurlijk. Klik 
hier voor een website met veel tweedehands kled-
ingwinkels. 

Als je echt iets moet aanschaffen

•	Ondersteun winkels en mensen die goede en groene 
producten verkopen, ook al zijn ze soms iets duurder. 
Kijk op deze site voor een groene bedrijvengids. 
Hier staat een mooi overzicht van eco-webshops.

•	Ook de Wereldwinkel blijft natuurlijk een favoriet! 
Hetzelfde geldt voor Waar. En kijk ook eens voor 
meer informatie over eerlijke producten op de 
websites van FairTrade, FairWear, FairWorld & 
EerlijkWinkelen. 

•	Bestudeer de site van Milieu Centraal en kom 
erachter hoe je je keuzes als consument kan ver-
groenen.  

zondag: CONSUMEREN

tips:
Koop Minder, Leef Meer

•	 In plaats van uren shoppen, pak de fiets, maak een 
wandeling, ruim je klerenkast op, lees een boek, ga 
schaatsen. Ga ook eens met een IVN-natuurgids 
erop uit, of doe inspiratie op bij Scharrelkids.

•	Nog nooit overwogen zelf je cosmetica te maken? 
Verbaas je over hoeveel geld je bespaart en over ho-
eveel lol het je oplevert. Op deze website staan tips 
voor duurzaam poetsen. 
En, kijk hier als je echt 
avontuurlijk bent.

•	Ok, ok — dingen gaan 
kapot. Maar in plaats 
van gelijk naar de winkel 
te rennen, probeer het 
eens zelf te maken. Zoek 
op internet of vraag een 
handige klusser hoe het moet als je er zelf niet uit 
komt. Het RepairCafé reist trouwens ook door het 
land!

Doorgevertjes

•	Ga eens shoppen in je eigen kast (wellicht kom je 
iets tegen waarvan je niet meer wist dat je het had!). 
Op de website Gratis Op Te Halen vind je spullen 
waar mensen niets voor hoeven te hebben. Wat je 
ook kan doen is je spullen met anderen delen! Of 
kijk eens bij LETS.

•	Organiseer een kledingruil met je vriend(in). Ruil wat 
jij niet meer wilt met wat je vriendin niet meer wil, 
en je hebt zo een nieuwe 
look zonder een cent uit 
te geven. Ga eens kijken 
bij Little Green Dress of 
Swishing.

•	De een z’n dood is de 
ander z’n … Maak eens 
een wandeling door 
de stad op de avond 
voordat het grofvuil 

cool idee #1

De bibliotheek (NL – 
BE), hij bestaat nog! En 
tegenwoordig hebben 
ze veel meer dan alleen 
boeken.

cool idee #2

Heb je buitenlandse 
gasten op bezoek en 
laat je hen Nederland, 
Amsterdam, Den Haag 
of Rotterdam zien? 
Neem dan een Good & 
Green Guide mee. 

Op dINsdag ‘vErgrOEN’ jE jE rEIsgEdrag. BErEId jE vaNavONd alvasT vOOr!

cool idee #3

Nudge verbindt consu-

menten die duurzaam-

heid belangrijk vinden. 

Zet jij ook een groene 

stip?

< ZO >              MA              DI             WO              DO              VR              ZA              ZO

Dezelijstisnatuurlijkslechtshet
topjevandeijsbergaanopties.
Benjezelfandere,ofbetere,
dingentegengekomen?Ofhebje
zelfietsnieuwsbedacht?Deelhet
danmetanderen!

http://kringloopwinkel.startpagina.nl/
http://www.dekringwinkel.be/kw/home_1.aspx
http://www.weggeefwinkels.nl/
http://www.marktplaats.nl
http://www.tweedehandskledingwinkels.nl/
http://www.allesduurzaam.nl/
http://www.ecogoodies.nl/
http://nieuw.wereldwinkels.nl/
http://www.ditiswaar.nl/
http://fairtrade.nl/
http://fairwear.org/
http://fairworld.nl/
http://www.eerlijkwinkelen.nl/actueel/default.aspx
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.ivn.nl
http://www.scharrelkids.nl/
http://www.maakzelfzeep.nl
http://www.duurzaamthuis.nl/tips-voor-natuurlijk-en-duurzaam-schoonmaken
http://www.hekserij.nl/recepten/receptenindex.htm
http://www.repaircafe.nl/
http://www.gratisoptehalen.nl/index.php
http://spullendelen.nl/
http://www.letsvlaanderen.be/
http://www.kiesanders.nl/speciale-themas/kledingruil-avond/
http://littlegreendress.nl/#/home
http://www.swishing.be/
http://www2.bibliotheek.nl/home
http://www.bibliotheek.be/
http://www.goodandgreenguides.com/
http://www.goodandgreenguides.com/
http://www.nudge.nl/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
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Pak de zakken waarin je gisteren je afval hebt 
verzameld erbij. Welk afval gebruikte je meer dan 
10 minuten? En welk afval minder dan 10 minuten? 
Wat valt je op? (Houd de zakken apart tot komend 
weekend.)

Maak een geen-afval-kit voor No Impact Week met 
een herbruikbare beker, een zakdoek, wat herbruik-
bare & afsluitbare bakjes, bestek en herbruikbare 
zakjes voor groente & fruit.

Produceer geen afval meer. Reduce, Reuse, 
Recycle (Verminder, gebruik opnieuw, recycle — 
lees hier de fabeltjes over recyclen). Maar gooi 
niets weg. Leg ergens thuis een paar vuilniszakjes 
(andere dan die van gisteren) neer voor afval dat je 
deze week per ongeluk toch produceert, of waar je 
gewoon niet omheen kan.

Neem aan het eind van de dag wat tijd om na te 
denken over hoe je dag ervaren hebt. Beantwoord 
deze vragen: Wat heb je in de vuilniszakken ges-
topt? Waarom was het moeilijk of niet makkelijk 
om geen afval te produceren? Welke dingen waren 
echt onmogelijk? Bespreek het met andere deelne-
mers of schrijf erover. Maak je een blog over je 
ervaringen met het No Impact Experiment, deel het 
met ons! Twitter kan ook: #NoImpactWeek2011

Super dat je deze moeilijke dag volbracht hebt! Een 
beetje trots mag je wel zijn op jezelf. Schrijf vijf din-
gen op waarvoor je vandaag dankbaar bent. Ameri-
kaanse deelnemers van No Impact Week gebruiken 
hiervoor op Twitter #GratitudeList. Doe mee!

Milieubewuste verpakking?  
Denk aan een ijshoorntje. Het is de ‘verpakking’ 

van de bolletjes ijs. Het is afbreekbaar. 
Het bestaat uit calorieën. Met andere 

woorden, het heeft waarde op zich. 
Het zijn niet verspilde middelen. 
Als we dingen moeten verpakken, 
waarom kan dan niet alles zo 
ontworpen worden? Dus laten we 
ervoor zorgen dat we alleen dingen 

gebruiken die een toegevoegde waarde 
hebben in plaats van dat we ze alleen 
maar weggooien.

—NoImpactManblog, 12 maart 2009

maandag: afval
de uitdaging

stappen:wist je dat?

Kom erachter hoe minder afval je leven verrijkt.
De maandag van jouw No Impact Week. Raak geen prullenbak aan.

Toen Colin aan zijn experiment begon verzamelde hij een week lang al het afval van zijn gezin. Zo 
wilde hij erachter komen welke dingen ze niet meer hoefden te kopen zonder in te leveren op geluk 
en comfort. Toen ze stopten met het kopen van wegwerpartikelen, kwamen ze erachter dat ze blijer 
en tevredener waren. Toch boeiend, niet?

Wij als Nederlanders en 
Belgen jaarlijks zo’n 400 
kg afval produceren? 
En dat dit exclusief het 
verborgen afval dat ont-
staat bij de productie 
van onze goederen is?
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http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Afvalscheiding#Fabels_over_afvalscheiding
https://www.facebook.com/event.php?eid=152012238228688#!/groups/150346721670765/
http://twitter.com/#!/search/noimpactweek2011
https://twitter.com/#!/search/GratitudeList
http://noimpactman.typepad.com/blog/2009/03/packaging-that-is-good-for-people-and-the-planet.html
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tips:
Boodschappen doen & winkelen

•	Neem je eigen gebruikte zakjes en (van te voren 
afgewogen) bakjes mee naar de winkel. 

•	Neem een tas mee naar de winkel en vraag geen 
bonnetje (of gebruik het opnieuw als kladpapier). 

•	Overtuig de manager 
van je supermarkt dat 
er een Tassenbol moet 
komen!

•	Blijf bij producten van-
daan die verpakt zijn in 
karton, plastic, blik … 
goed, je begrijpt het 
idee!

Schoonmaken

•	 Zeg nee tegen papieren doekjes, wegwerpdoekjes, 
tissues, etc. Knip en hergebruik oude kleren voor 
servetten, poetslappen, theedoeken, en zelfs voor het 
snuiten van je neus.

•	Optie voor vrouwen 
die wel wat aandurven: 
in plaats van toilet-
verstoppende tampons 
en maandverband te 
gebruiken, stap over op 
de menstruatiecup. Het 
is even wennen, maar 
sommigen zweren er 
inmiddels bij!

•	Moedige mannen: je kan ophouden met scheren, 
maar je kan ook je wegwerp of navulbare scheermes-
je inruilen voor een ‘ouderwets’ scheermes.

•	Om verpakkingsafval te voorkomen, probeer eens 
een van de vele alternatieven voor zeep, deodo-
rant en wasmiddelen, zoals azijn, zuiveringszout, 
natuurlijke deodorant stenen, scheerzeep en was-
noten. Meer weten over natuurlijke cosmetica? Kijk 
eens op deze site.

Eten

•	Heb altijd herbruikbaar 
bestek (check de Spork!), 
een zakdoek en een her-
sluitbare zak of pot met 
draaidop bij je — handig 
wanneer je even snel 
iets eet. Of gebruik een 
broodtrommel, wat duur-
zamer is dan boterhamzak-
jes of aluminiumfolie. Tegenwoordig heb je allerlei 
hippe uitvoeringen, sommige zijn zelfs opvouwbaar!

•	 Neem afscheid van afhaal en spreek met je vrienden af 
dat iedereen iets meeneemt voor een diner (‘Amerikaans 
feest’, ‘bring your own’ of ‘potluck’). 

•	Liefhebbers van cornflakes of muesli: het kopen in 
bulk vermindert je afval. 

•	Composteer je GFT-afval! Er zijn allerlei manieren, de 
meest intrigerende is wellicht de wormenbak.

Feestjes

•	Waardeer cadeautjes die niet zijn ingepakt. Inpakpa-
pier verdwijnt toch in de prullenbak. 

•	Geef ervaringen, zoals massages (wie vindt een rug-
massage niet lekker?) en lokale avonturen als musea, 
de bioscoop, dans- of klimlessen. 

•	Het doorgeven van cadeautjes is goed voor je 
portemonnee en de planeet — maar neem wel deze 
vragen in acht!

Werk

•	Vergeet Post-Its ®. Gebruik kladpapier zoals gebruik-
te enveloppen, reclamefolders en uitwisbare borden 
om aantekeningen te maken.

•	Als je werkplek nog niet zo milieuvriendelijk is, bekijk 
dan hier & hier een paar tips. 

•	Stop met printen, of druk alles dubbelzijdig af met 
2 pagina’s per zijde. Kijk ook eens naar het alterna-
tief voor PDF.

•	Lobby in je kantoor om de plastic bekertjes te ver-
vangen door herbruikbare en/of milieuvriendelijke 
varianten. De meest simpele manier is om je eigen 
koffiebeker te hebben op kantoor.

cool idee #2

Leer meer over hoe de 

natuur omgaat met afval. 

Lees het boek ‘Leren 

van de Natuur’.

cool idee #1

Moe van de plastic tasjes 
die je krijgt in de winkel? 
Kijk eens op: Gaathet-
zomee!

cool idee #3

In Japan weten ze hoe 

je dingen verpakt! Leer 

de Furoshiki-methode 

of pak je cadeautje zo in 

een oude krant.

vaNaf WOENsdag ga jE EcO-vrIENdElIjk ETEN. BErEId jE kOElkasT vaNavONd alvasT vOOr!

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Ben
jezelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?Ofhebjezelfiets
nieuwsbedacht?Deelhetdanmetanderen!

ZO              < MA >              DI             WO              DO              VR              ZA              ZO

http://www.reisenthelwinkel.nl/index.asp?strPageType=filter&strFilterURL=categorie-mini_maxitas/&blnSefURL=true
http://www.tassenbol.nl/
http://home.tiscali.nl/cupper/
http://cheruchan.blogspot.com/2010/04/diva.html
http://noimpactman.typepad.com/blog/2009/03/lvgrn-the-knife-at-my-throat.html
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Persoonlijke%20verzorging#Persoonlijke_verzorging_en_het_milieu
http://www.rd.com/home-garden/150-household-uses-for-vinegar/article24053.html
https://www.heelnatuurlijk.nl/
http://puurspeelgoed.nl/vork-lepel-spork
http://www.wormenbak.nl/
http://www.regiftable.com/Regifting101/Default.aspx
http://www.oneworld.nl/Nieuws/Achtergrond/article/15787/Lijstjestijd_10_tips_voor_een_duurzaam_kantoor
http://www.allesduurzaam.nl/informatieteksten/informatieteksten_item/t/een_duurzaam_kantoor_verdient_u_terug
http://www.saveaswwf.com/en/home.html
http://www.saveaswwf.com/en/home.html
http://www.cradletocradle.nl/home/321_wat-is-cradle-to-cradle.htm
http://www.hitte.nu/webster.html
http://www.hitte.nu/webster.html
http://gaathetzomee.nl/
http://gaathetzomee.nl/
http://ecotrendy.wordpress.com/2010/04/06/leer-hoe-je-zelf-furoshiki-tassen-kunt-vouwen/
http://www.youtube.com/watch?v=26qnQNOGDjY
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765


Bekijk je gewoontes: maak een lijstje van overal 
waar je vandaag heen gaat en hoe je dat normaal 
zou doen. Welke alternatieve vervoersmiddelen kun 
je gebruiken? Ga naar 9292 en plan je reis met het 
openbaar vervoer. Organiseer een carpool, neem de 
bus, of ga lekker wandelen. 

Houd vandaag bij wat je allemaal eet. Waar eet je 
het en waar koop je het? Zo ben je goed voorbe-
reid voor de uitdaging van woensdag. 

Ga! Fiets. Wandel. Step. Glij. Spring de bus in. 
Deel een auto of rijd met iemand mee!

Neem een momentje om de dag te overden-
ken. Was het prettig om van vervoersmiddel (en 
van tempo?) te veranderen, of vond je het niets? 
Vielen je tijdens je reis nog bijzondere dingen op? 
Leuk praatje gemaakt met de persoon naast je of 
misschien iets gezien dat je eerder nooit opgevallen 
was? Wat kan er nog aan je reisplanning verbeterd 
worden? Schrijf over je ervaringen van vandaag en 
deel ze (online) met andere deelnemers. 

Schrijf vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. 

Ik fietste vanochtend het Business Week 
moederschip in op mijn driewieler-

riksja…  
Dit is het herontwerpen van je 
levensstijl pur sang. Doods voor 

je uit staren omvormen tot een 
meditatieve mini-workout. Gratis 

transport en gratis calorieën 
verbranden plus sneller op het 
werk zijn > echt bakken winst. 
—BusinessWeek“TheCasefor
Optimism”blog,3 juni 2009

dinsdag: vervoer
de uitdaging

stappen:

Verbrand calorieen, geen benzine.
Dag 3. Je bent op een kwart.

Denk: minder uitstoot, meer lol, vrije tijd en geld. Laten we eens even brainstormen over hoe je jezelf zoveel 

mogelijk no impact kan verplaatsen. Onthoud daarbij: je probeert ook nog steeds niets nieuws te kopen en geen 

dingen weg te gooien.

Toen Colin en zijn gezin twee maanden met hun experiment bezig waren, stopten ze met gebruik maken van alle 

vormen van gemechaniseerd vervoer: vliegtuigen, auto’s, taxi’s, de metro, zelfs de lift werd taboe. Ze fietsten, wan-

delden, stepten, en kwamen erachter dat dit niet alleen goed is voor de planeet, maar dat vervoer-op-eigen-kracht 

een stuk minder stress veroorzaakt. Geen files, geen kosten, broodnodige beweging en bergen pret. Nu is fietsen 

voor een Nederlander natuurlijk veel gewoner dan voor een Amerikaan. Maar toch, ook wij nemen vaak de auto ter-

wijl het stukje best te fietsen is. Of de tram, terwijl we die twee haltes ook best kunnen lopen. Zo is het toch?

Het CBS schat dat er 
dagelijks zo’n 500.000 
à 600.000 mensen in 
de file staan. Wat zou jij 
doen met de uren die je 
normaal in de file staat?

6 | no impact week 2011
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wist je dat?

http://www.9292ov.nl
http://www.samenrijden.nl/
https://www.facebook.com/event.php?eid=152012238228688#!/groups/150346721670765/
http://www.businessweek.com/managing/economic_recovery/blog/archives/2009/06/the_new_times_s.html


no impact week 2011 |  7dinsdag: vervoer

tips:
Op eigen kracht

•	Steeds meer basisschool- 
kinderen worden met de 
auto naar school ge-
bracht. Trek je gympen 
aan en geniet al lopend 
of fietsend naar school 
van de tijd met je kind. 
Klik hier voor tips om vei-
lig naar school te gaan.

•	Pak de fiets, graai je rolschaatsen of skateboard uit 
de kast en zoef over de weg. Je longen, je benen 
en je geliefde zullen je dankbaar zijn. Met kids: geen 
auto maar zo’n hippe, oer-Hollandse bakfiets. Stel op 
Fietsnet je eigen route samen!

•	Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 7,6 miljoen 
personenwagens (CBS). Vind hier & hier meer infor-
matie en inspiratie over hoe te leven zonder auto. 

Openbaar vervoer 

•	Geniet van de vrije tijd 
door het lezen van een 
goed boek, het luisteren 
naar muziek of het doen 
van een klein dutje en 
laat je rijden door de 
bestuurder van de trein/
tram/bus. Vlamingen 
gebruiken Slimweg.

•	Misschien ontmoet je 
onderweg nog wel leuke mensen. Zo niet, lees 
een boek of werk nog wat – tegenwoordig hebben 
steeds meer treinen internet. 

Samen rijden

•	Zoek je een carpool date? Google "Carpoolen" en 
vind iemand met wie je samen naar je werk of school 
kan rijden. Samen rijden kan ook!

•	Deel je auto met iemand anders (bijvoorbeeld via 
Autopia). Als je een auto niet nodig hebt voor het 
dagelijkse woon-werkverkeer, is het delen van een 
auto stukken goedkoper. Wanneer je hierdoor min-
der kilometers met de auto maakt, is het ook beter 
voor het milieu. Zijn je 
vrienden of buren niet ge-
interesseerd om een auto 
met je te delen? Kijk dan 
eens bij organisaties als 
Greenwheels en Wheel-
s4all ter inspiratie! 

Als je dan toch moet rijden … 

•	Koop boodschappen groot in en neem de kortste 
route.  

•	  Haal het maximale uit je tank! Pomp je banden op, 
schakel zo vroeg mogelijk naar een hogere versnel-
ling en zet de airco en 
verwarming uit. Mis-
schien is groen gas iets 
voor je? 

•	Stop het stationair laten 
draaien van de motor. 
Zet hem af wanneer de 
auto stilstaat (voor een 
open brug, lange file, 
rode stoplichten, etc.). 

•	  Lees meer over elektrisch 
rijden, volgens velen heeft dat de toekomst. 

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Benje
zelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?Ofhebjezelfietsnieuws
bedacht?Deelhetdanmetanderen!

cool idee #1

Vraag: waarom is er een 
roltrap als er al een lift 
is? Neem de trap, is 
goed voor je lichaam.

cool idee #4

Ben je te voet of op de 

fiets en moet je wachten 

voor rood? Staar dan niet 

alleen naar het stoplicht, 

maar kijk eens om je 

heen – wie weet zie je wat 

moois! 

cool idee #2

Ga eens dichtbij een 

weekendje weg of op 

vakantie. Nederland heeft 

prachtige Nationale 

Parken & Landschappen 

die zeker een bezoek 

waard zijn!

cool idee #3

Toch met de ‘auto’? 

Misschien is een Twike 

wat voor je!

MOrgEN ga jE lOkaal vOEdsEl ETEN. allEs IN HuIs? 

ZO              MA              < DI >             WO              DO              VR              ZA              ZO

http://www.fietsersbond.nl/fiets-verkeer/wijken-voor-fiets/veilig-fietsen-naar-school/tips-en-links
http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
http://home.hccnet.nl/r.j.heijink/autoloos.htm
http://www.bloggen.be/levenzonderauto/
http://www.9292ov.nl
http://www.9292ov.nl
http://reisinfo.slimweg.be/reisinfo/
http://samenrijden.nl/
http://www.autodelen.net/
http://www.greenwheels.nl
http://www.wheels4all.nl/
http://www.wheels4all.nl/
http://www.hetnieuwerijden.nl/
http://www.bandopspanning.nl/
http://groengasmobiel.nl/
http://www.elektrischvervoernederland.nl/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.nationaalpark.nl/documents/nationale-parken/op-de-kaart.xml?lang=nl
http://www.nationaalpark.nl/documents/nationale-parken/op-de-kaart.xml?lang=nl
http://www.nationalelandschappen.nl/
http://www.twike.com/nl/home/home.html


No Impact Week gaat over het veranderen 

van je eigen gedrag. Maar ook je buurt 

kan misschien wel wat beter en de rest van 

Nederland wellicht ook?

We willen dat je ergens gedurende deze week je 
stem laat horen voor een bepaald milieu-doel. Als je 
hier in het begin van de week wat sceptisch tegen-
over staat, kijk of je mening in de loop van de week 
verandert, nadat je beter weet wat het betekent om 
duurzamer te leven. Wij denken dat wanneer je je 
stem gebruikt voor doelen die verder gaan dan jouw 
eigen directe invloedssfeer, je je meer betrokken 
voelt bij het grotere plaatje. 

Zoek eens uit wat het standpunt is over 
duurzaamheid van de politieke partij waar je nor-
maliter op stemt. Heb je de juiste keuze gemaakt 
bij de laatste verkiezingen?
 
Trek de stoute schoenen aan: kies één doel 
— Kinderen & Natuur, belasting op financiële 
transacties, geen plastic in scrubs of statiegeld 
op kleine flesjes  — en bekijk de website. Steun 
een doel naar keuze. Heb je zelf een ander doel 
gevonden dat je liever steunt? Deel het met ons 
op Facebook! 

Belangrijk: vertel ons hoe het voelde om je uit te 
spreken. Schrijf erover! Maak een filmpje! Zet een 
link naar je blog of videoblog op Facebook. 

stappen:
1

2

3
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laat van je horen
de uitdaging

Suggereren dat collectieve en 
individuele actie elkaar uitsluiten 
of van elkaar verschillen is 
kortzichtig en gevaarlijk. 
Collectieve actie is niets meer dan de 
optelsom van individuele acties. En 
individuele actie sluit betrokkenheid 
bij collectieve actie niet uit. Het 
vereist het juist. De twee werken 
samen. 
— NoImpactman,pg.230

•	 Ieder Kind heeft Recht op Natuur — Je een on-
derdeel voelen van het grotere systeem van de nat-
uur is een belangrijke voorwaarde voor duurzaam 
gedrag. Toch wordt de afstand tussen kinderen en 
de natuur steeds groter. Zij pleiten ervoor dat kin-
deren dagelijks in de natuur komen en zo de natuur 
(en bijvoorbeeld voedsel) uit eigen ervaring leren 
kennen en respecteren. Lees hier meer!

•	 Robin Hood Tax – De initiatiefnemers wil-
len dat er een Financiële Transactie Belasting 
wordt ingevoerd, die zal zorgen dat de finan-
ciële markten beter werken. Daarnaast levert 
de belasting geld op dat begrotingstekorten 
verkleint en dat geïnvesteerd kan worden in 
gezondheid, onderwijs en de strijd tegen 
klimaatverandering. Teken de petitie hier.

•	 Ik scrub plasticvrij! – Sticht-
ing de Noordzee strijdt te-
gen het gebruik van plastics 
in verzorgingsproducten. 
In producten als scrubs 
en peelings zitten plastic 
deeltjes die wij zo door het 
doucheputje spoelen. Veel 
hiervan komt terecht in zee 
en wordt deel van de ‘plas-
tic soep’. Eens? Teken hier.

•	Een echte held kiest 
statiegeld – Veel kleine 
plastic flesjes waar geen 
statiegeld op zit komen 
terecht op straat en in de 
natuur. Een makkelijke 
oplossing is om ook op 
deze flesjes statiegeld te 
heffen. Deze website legt 
uitgebreid uit waarom dat 
goed zou zijn! En als je het 
ermee eens bent kan je 
natuurlijk je digitale krab-
bel zetten.

cool idee #2

Echt enthousiast? Ga de 
lokale politiek in! Lees 
hier meer.

cool idee #1

Het Nationaal Platform 

Rio+20 zwengelt de 

discussie over duurzame 

ontwikkeling aan. Praat 

mee en draag er zo aan 

bij dat politici volgend 

jaar tijdens de internatio-

nale conferentie in Rio de 

Janeiro een vuist maken 

voor duurzaamheid!

cool idee #3

Duurzaamheid gaat ook 

over internationaal eerlijk 

delen – Hmm..

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=57339
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/no-impact-man/1001004011233270/index.html
http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl/
http://robinhoodtax.nl/
http://plasticsoupfoundation.org/wat-is-plastic-soep/
http://plasticsoupfoundation.org/wat-is-plastic-soep/
http://plasticsoupfoundation.org/nederland-in-actie/petitie-ik-scrub-plasticvrij/
http://www.echteheld.nl/
http://www.raadslid.nu/
http://www.nprio2012.nl/
http://www.nprio2012.nl/
http://www.slaveryfootprint.org/


Pak het lijstje van gisteren waar je op hebt bijgehouden 
wat je allemaal gegeten hebt. Reken uit wat je invloed 
op het klimaat is. Heb je iets gegeten dat op minder 
dan 400 km afstand is verbouwd? Klik hier om te zien 
wat de groenten van dit seizoen zijn. Hoeveel niet-
biologische of voorverpakte dingen heb je gegeten of 
gedronken? Probeer vijf dingen die niet lokaal gepro-
duceerd zijn, om te ruilen voor varianten die dat wel zijn.

Verander deze week wat je eet. Probeer eens een vegan-
istische maaltijd, eet lokaal of biologisch of eet simpel-
weg minder vlees. Omdat je ook geen verpakt voedsel 
mag kopen (geen afval!), is dit waarschijnlijk makkelijker 
dan je denkt. 

Lekker! Fiets naar een boerenmarkt. Probeer eens een 
nieuw recept. Nodig vrienden uit voor een ‘potluck’ (dat 
is zeker ook leuk als je een verjaardagsfeestje geeft, de 
gerechten die je gasten meebrengen zijn hun cadeau!). 

Wat is meest uitdagend aan het aanpassen van mijn eet-
gewoonten? Deel je eet-avonturen, je keuzes en vooral 
je recepten met anderen en (online) met ons!

Denk ook vandaag eens na over welke mooie dingen er 
zijn gebeurd. Schrijf er vijf op! (Deel ze als je dat wilt op 
Twitter: #GratitudeList). 

Een groot deel van het No Impact 
experiment was het eten van lokaal, 

seizoensgebonden en onverpakt 
voedsel.

Dat kwam eigenlijk neer op een 
berg verse groente. Michelle en 
ik vielen veel af. En geen van de 
boeren die ik op de boerenmarkt 
spreek stoppen hun producten vol 
met zout, vet of suiker om mijn 
kleine Isabella verslaafd te krijgen. 

—NoImpactManblog,7 mei 2009

woensdag: voedsel
de uitdaging

stappen:wist je dat?

Gezond eten kan je ecologische voetafdruk ook verkleinen. 
Het is woensdag. Heb je al trek?

Dat kan niet missen als je deze dag niet goed voorbereid hebt. We zullen het niet voor je proberen te verhullen, 
maar deze dag is pittig. Je hebt ‘Afval’ en ‘Vervoer’ succesvol volbracht, geen kleine prestaties. Nu is het tijd om je 
energie te richten op voedsel. Het goede nieuws is dat eters uit allerlei tradities over de hele wereld zichzelf aan het 
herontdekken zijn als ‘locavores’, biologische ‘foodies’ en ‘urban farmers’. En ze voelen zich er beter bij. Tijdens 
hun No Impact jaar, onderzochten Colin en zijn gezin hun eetgewoonten. Ze vonden nieuwe, duurzame manieren 
om te eten. Ze aten lokaal geproduceerd en seizoensgebonden voedsel. Voorverpakt en voorbewerkt voedsel 
verdween van hun boodschappenlijstje. Colin en zijn vrouw Michelle kwamen er snel achter dat deze manier van 
eten hun impact op het milieu niet alleen verminderde, maar dat ze er ook fitter, slanker en gezonder van werden. 
Omdat ze meer aandacht aan hun voedsel gingen besteden, kwamen er ook vaker momenten dat ze dat met an-
deren deelden: op de boerenmarkt of tijdens het gezamenlijk maken en genieten van maaltijden. We zijn benieuwd 
waar jij achter komt!

“De glastuinbouw is goed voor ruim 85% van alle 
energie die de land- en tuinbouw verstookt.”

Bron: Stichting Voedingscentrum Nederland
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http://www.voedingscentrum.nl/nl/jij-kan-kiezen/klimaatweegschaal.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/jij-kan-kiezen/klimaatweegschaal.aspx
http://groentefruit.milieucentraal.nl/Groente-en-Fruit-Kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
http://www.veganisme.net/veganisme/wat-is-veganisme/ 
http://www.veganisme.net/veganisme/wat-is-veganisme/ 
http://www.puuruiteten.nl/boerenmarkten
http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=53:recepten&catid=57:culinair&Itemid=142 
https://www.facebook.com/event.php?eid=152012238228688#!/groups/150346721670765/
http://noimpactman.typepad.com/blog/2009/05/keeping-kids-healthy-by-eating-local-and-unprocessed-food.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Locavores
http://www.vngmagazine.nl/archief/2576/stadslandbouw-nieuwe-rage-waait-over-uit-verenigde-staten
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tips:
Winkelen & boodschappen doen

•	Bezoek de dichtstbijzijnde biologische bakker, 
(vegetarische) slager of supermarkt of neem een 
groente-abonnement. Vlamingen, check de Biog-
enietengids! 

•	Suiker nodig? Kijk waar 
je lokaal gemaakte hon-
ing kan krijgen. Olijfolie 
nodig? Probeer lokale 
boter. Biertje? Zoek naar 
lokale brouwerijen.

•	Kijk in de viswijzer welke vis duurzaam gevangen is. 
Je kan nu ook de Iphone app downloaden. 

•	We kunnen het niet ontkennen — het eten van 
minder dierlijke producten is het beste wat je kan 
doen om je impact op het milieu te verkleinen. 
Probeer tijdens No Impact Week vegetarisch te 

eten, of eet maar één 
keer vlees. Probeer het 
gewoon voor een dag! 
Google ´vegetarische 
recepten´. 

•	 Verslaafd aan vlees? 
Koop dan biologisch 
vlees en gebruik er 
minder van. Vraag aan je 

slager waar het vlees van-
daan komt. 

Koken

•	 Experimenteer met 
‘passief koken’ door over-
gebleven gekookt water te 
gebruiken om je eten even 
licht te koken of te stomen. 
Meer tips en recepten over 
duurzaam koken vind je 
hier & hier. Kook sowieso 
met de seizoenen mee.

•	 Zoek naar manieren om 
de oven korter te gebrui-
ken. Zet je eten al in de 
oven terwijl hij nog aan 
het voorverwarmen is en 
zet de oven iets eerder uit, 
aangezien hij lang warm 
blijft!

•	 Bespaar geld en eet gezonder door het conserveren 
van je eten. Je kan lokaal en seizoensgebonden voed-
sel langer bewaren wanneer je het inmaakt of invriest. 
Natuurlijk leuk om met vrienden te doen! 

 
Buiten de deur

•	Stop je lunch in herbruik-
bare doosjes of wasbare 
zakdoeken of gebruik 
roestvrijstalen lunchtrom-
mels. Leer hier hoe de 
Japanners hun lunch (en 
andere dingen) vaak inpakken. 

•	Als je je eigen lunch meeneemt bespaar je euro’s!

•	Vraag in een restaurant of kroeg om kraanwater in 
plaats van water uit de fles.

•	Neem je eigen doggy bag mee als je uit eten gaat.

•	Ga eens naar een 
biologisch restaurant. 
Een handig overzicht 
vind je hier & hier.

•	Weg met de BigMac! 
De anti-fast food bewe-
ging SlowFood heeft 
wereldwijd al meer 
dan 100.000 volgers. 
Voor jongeren is er de 
YouthFoodMovement

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Benje
zelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?Ofhebjezelfietsnieuws
bedacht?Deelhetdanmetanderen!

cool idee #1

Koop & kook niet teveel 
eten. De docu ‘Taste the 
Waste’ laat zien waarom.

cool idee #4

Vind je weg in de wirwar 
van voedsel-keurmerken. 
Klik hier!

cool idee #3

Dit is een mooie site 

voor het berekenen van 

je FoodPrint.

cool idee #5

Steeds meer jonge 

ondernemers gaan aan 

de slag met duurzaam 

voedsel! Check 

Willem&Drees, de Dak-

boerin, CiderCider & 

PermacultuurHovenier

cool idee #2

Bij jou in de buurt is er 

wellicht ook een Tuinbut-

ler? Anders: begin een 

(makkelijke) moestuin. 

Een mooie methode hier-

voor is Permacultuur. 

ZO              MA              DI             < WO >              DO              VR              ZA              ZO

www.devegetarischeslager.nl
http://www.bewustbiologisch.nl/index.php?p=1&c=3
http://www.versvandekweker.nl/home
http://www.biogenietengids.be/
http://www.biogenietengids.be/
http://www.brouw-bier.nl/adressen/brouwerijen/nederland.aspx
http://goedevis.nl/
http://www.iphoneclub.nl/76024/viswijzer-op-de-iphone-welke-vis-is-goed/
http://nudge.nl/over-ons/nieuws-en-media/kort-nieuws/127-rondeel-eieren-met-nudge 
http://voetprintcooking.wordpress.com/ 
http://www.groeneprinses.be/ 
http://www.ztrdg.nl/2011/10/recepten/seizoen/
http://eten-en-drinken.infonu.nl/diversen/31636-conserveren-drogen-wecken-inmaken-pekelen-en-invriezen.html
http://ecotrendy.wordpress.com/2010/04/06/leer-hoe-je-zelf-furoshiki-tassen-kunt-vouwen/
http://koken.blogo.nl/2009/07/29/doggy-bag/
http://www.puuruiteten.nl/
http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=146
http://www.slowfood.nl/
http://youthfoodmovement.nl/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.tastethewaste.nl/
http://www.tastethewaste.nl/
http://www.milieucentraal.nl/themas/keurmerken-labels-logos
http://www.bewustverbruiken.be/voedselvoetafdruk/
http://willemendrees.nl/
http://www.dakboerin.nl
http://www.dakboerin.nl
http://www.cidercider.nl/index.php?/vmchk.html
http://permacultuurhovenier.nl/
http://www.detuinbutler.nl/
http://www.detuinbutler.nl/
http://www.makkelijkemoestuin.com/
http://www.permacultuurnederland.org/


Omdat we als onderdeel van het No Impact experi-
ment geen elektriciteit gebruiken, hebben we 

ook geen TV. Vorige week vroeg iemand me 
hoe we Isabella zoet houden zonder TV. To-
evallig belde mijn vriend Mayer me die dag 
om te zeggen dat er in de moestuin, waar 
wij hem mee helpen, vuurvliegjes zaten. 
Tegen schemering moesten Isabella en ik 

zeker langskomen. En dat deden we. Toen 
er zo’n zes vuurvliegjes om ons heen cirkelden, 
keek Isabella me plotseling aan en zei “papa, 
ik ben zo blij!”. Dat had ze nog nooit gezegd 
tijdens een avondje TV kijken. 
—NoImpactManBlog,19 juli 2007

donderdag: energie
de uitdaging

Vervang het stopcontact door vernuft – zoek uit wat de no energy 
alternatieven zijn om toch je dagelijkse dingen te kunnen doen.
Vandaag gaan we proberen zo min mogelijk energie te verbruiken.

Je bent aangekomen bij de vijfde dag van No Impact Week. Tot nu toe heb je veel dingen veranderd: je produceert 
minder of geen afval, je verplaatst jezelf op eigen kracht, je eet beter, en je consumeert minder. Leven zonder elektriciteit 
klinkt waarschijnlijk redelijk afschrikwekkend. En dat kan het ook wel zijn. Colin en Michelle misten hun wasmachine 
het ergst tijdens hun jaar. Maar ze kwamen er ook achter dat hun appartement vol had gestaan met energie-slurpende 
apparaten die ze geen seconde misten. Zonder TV, moesten ze elkaar vermaken. Ze verdiepten hun band en hadden 
betere gesprekken. Ze sliepen beter doordat ze de zon in haar cyclus volgden, en ontdekten bij gebrek aan een koelkast, 
traditionele methoden om eten te bewaren. Hoe ver kan jij gaan tot het einde van No Impact Week NL, in het beperken 
van je energiegebruik?

wist je dat?
Overschakelen naar groene 
energie is een van de mak-
kelijkste manieren om een 
groot verschil te maken. Bij de 
productie van 1 kWh elektriciteit 
uit kolen ontstaat minstens 850 
gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 
50 gram CO2 op. Bron: MilieuCentraal
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Onderzoek hoeveel energie je nu verbruikt. Loop 
door alle kamers in je huis, en maak een lijstje van 
alle dingen die energie verbruiken (elektriciteit, 
olie, gas, batterijen, etc.). Zet een sterretje naast 
de dingen die je gewoonlijk ergens in de komende 
vier dagen zou gebruiken.

Zet naast elk sterretje of je het apparaat NIET 
meer gaat gebruiken, of dat je het MINDER gaat 
gebruiken. Weet je niet goed wat je met jezelf 
aan moet zonder dat al die apparaten aan staan? 
Brainstorm voor vandaag over nieuwe activiteiten 
met de andere deelnemers op Facebook! 

Trek de stekker eruit! Uit die hap. Maak jezelf los. 
Voor de echt avontuurlijken onder ons: zet alle 
elektriciteit uit en kijk wat er gebeurt. 

Stel jezelf vandaag de volgende vraag: Wat vind ik 
het moeilijkste aspect van minder energie ge-
bruiken? Bespreek het (online) met anderen die 
meedoen aan No Impact Week.

Schrijf ook vandaag vijf dingen op waar je blij mee 
bent.

stappen:
1

2

3

4

5

(Kijkopdevolgendepaginavoortipsdiejedezedagkunnenhelpen.)
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http://noimpactman.typepad.com/blog/2007/07/entertaining--1.html
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Duurzame%20energiebronnen
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.tipsomtebesparen.nl/energie/elektriciteit
https://www.facebook.com/groups/150346721670765/
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Temperatuur en licht

•	 In de herfst is het buiten vaak guur weer. Niet per se 
een reden om je verwarming vol open te draaien. Zet 
hem zo laag als het kan, 
want als een wollen trui 
en dikke sokken je buiten 
warm houden, doen ze 
dat ook binnenshuis. 
Of gebruik een kruik. 
Je kan natuurlijk ook 
naar publieke ruimtes gaan, zoals de bieb of een 
museum. 

•	Koud als je ’s ochtends wakker wordt? Ochtendgym-
nastiek warmt je lichaam snel op. Dan kan de ver-
warming lager en bespaar je ook warm-word-water 
onder de douche! 

•	Natuurlijk daglicht is gezond! Sta op als de zon op-
komt en ga naar bed als ze ondergaat. 

•	Als je in het donker toch wat moet doen, wat in de 
winter toch vaak het geval zal zijn, dan is een bijen-
waskaars een goede keuze, zeker wanneer je er een 
kan vinden die lokaal is gemaakt. 

•	Schakel over op groene stroom en gas. Informeer 
ernaar bij je energieleverancier. 

•	Gebruik spaar- of ledlampen. Of koop een leeslamp 
die je met zonne-energie oplaadt. Lees hier meer 
over opties voor verlichting.

Koken en schoonmaken

•	Maak gebruik van de gratis zonne- en windenergie 
in je tuin of balkon. Droog je kleding aan een waslijn 
of droogrek. Geen plek om je was buiten te hangen? 
Een droogrek doet het ook goed in de badkamer. Zo 
ruiken je kleren niet alleen lekker, ze zullen ook lan-
ger meegaan en dus zo je koopgedrag veranderen!

•	Gebruik in plaats van een wasmachine een keer je 
eigen energie. Was je kleren op de druiven-stamp-
manier zoals Colin deed tijdens zijn No Impact jaar. 

Geen bad? Geen nood, 
het kan ook in een grote 
teil!

•	Beperk je gebruik van 
oven en fornuis door 
maaltijden te nuttigen 
die niet hoeven te wor-
den gekookt. Google 
‘raw food’ en probeer 
eens zo te eten! Wie weet bevalt het je.

•	Doe net alsof je aan het kamperen bent en bewaar 
je eten voor de rest van de week in een koelbox of 
probeer je eigen Nigeriaanse ‘zeer pot’ te maken. 
Groenten kun je ook langer bewaren wanneer je ze 
ondergedompeld in een laagje water zet, net zoals 
bloemen in een vaas.

Stroom eraf!

•	Stop alle stekkers van 
je computer, printer, 
scanner enz, in een stek-
kerdoos. Zet de power 
switch op de stekker-
doos uit als je klaar bent 
met je computer om te 
voorkomen dat je sluimerstroom gebruikt — dat is 
stroom die je elektrische apparaten verbruiken als ze 
op standby staan. 

•	Haal de stekker van je TV uit het stopcontact en be-
dek de TV met een deken. Of nog beter; geef hem 
weg!

•	Probeer een dag je lap-
top alleen te gebruiken 
voor werk. Bel vrienden 
om iets leuks te doen of 
lees een goed boek. 

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Benje
zelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?Ofhebjezelfietsnieuws
bedacht?Deelhetdanmetanderen!

cool idee #1

Bereken hoeveel energie 

je gebruikt en wat je nog 

kan besparen!

cool idee #4

Zonnepanelen? Doe de 

Dakscan!

cool idee #2

Stop groente, eitjes, 
pasta en rijst in de pan 
voordat het water kookt 
(maar niet allemaal 
tegelijk!).

cool idee #3

Kijk eens bij Do The 

Bright Thing. Een per-

centage van je aankoop 

wordt geïnvesteerd in 

zonne-energie.

tips:

dIT WEEkENd dOE jE IETs gOEds! ZOEk vaNdaag alvasT EEN vrIjWIllIgErsprOjEcT.

http://www.youtube.com/watch?v=QB0XQxvuQw0
http://www.youtube.com/watch?v=QB0XQxvuQw0
http://www.bijenwaskaars.nl/
http://www.bijenwaskaars.nl/
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Duurzame%20energiebronnen
http://www.duurzaamthuis.nl/de-gloeilamp-gaat-verdwijnen-maar-wat-is-het-alternatief
http://noimpactman.typepad.com/blog/2007/04/a_grape_stomper.html
http://www.scienceinafrica.co.za/2004/september/refrigeration.htm
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.energiebespaarwijzer.nl/
http://novasole.nl/tool
http://www.eenpansgerechten.nl/
http://www.dothebrightthing.nl/
http://www.dothebrightthing.nl/


Wij poetsen onze tanden met soda 
en een kopje water (in plaats van de 
kraan maar te laten lopen). Sinds we 
in de fase ‘waterbesparing’ zitten, 
nemen we afhankelijk van of het 
badderdag is een bad – om de beurt 
in hetzelfde water.
—NoImpactManblog,10 september 2007

vrijdag: water
de uitdaging

Raak doordrongen van de voordelen van minder water gebruiken!
Je bent al op dag 6 van het No Impact experiment.

Na afval, vervoer, eten, consumeren en energie, is er nog één groot onderwerp waar we je aandacht 
voor vragen: water. Verminder je waterverbruik en verlaag je water- en energierekening! In deze econo-
mie telt elke keer doortrekken. Draai de kraan dicht. Geloof ons, je zult je een stuk beter voelen over 
jezelf. 
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Hoeveel water gebruik je van het moment dat je 
wekker gaat totdat je je bed weer in duikt? Bereken 
hier je watervoetafdruk en ontdek hoe je deze kan 
verlagen.

Maak een lijstje van alle dingen waarvoor je vandaag 
water gaat gebruiken en bereken hoeveel liter water 
dat ongeveer is. Bedenk waar je dat water gaat 
gebruiken; thuis, op je werk, op school, onderweg en 
als je buiten de deur gaat eten. Dit helpt je om na te 
denken over je waterverbruik. 

BEGIN! Zet die kraan uit. En als je ‘m wel open zet, 
doe het dan met een dunner straaltje dan normaal. 
Week je afwas voor. Was jezelf met een washandje of 
een spons. 

Vraag jezelf vandaag een paar keer af: wat is het 
moeilijkste aan minder water gebruiken? Doe je iets 
nieuws of leuks om je waterverbruik te verlagen? 
Bespreek het (online) met anderen die meedoen aan 
de week. Of schrijf er een stukje over.

Schrijf vijf dingen op die vandaag zijn gebeurd waar 
je dankbaar voor bent (#GratitudeList).

stappen:
1

2

3

4

5

wist je dat?

De Nederlander 
gebruikt gemiddeld 
121 liter water per 
dag. Door je manier 
van tandenpoetsen, 
afwassen en het be-
sproeien van je tuin 
te veranderen en je 
toilet en douche efficiënter te maken, kun je je 
watervoetafdruk flink verkleinen! 

(Kijkopdevolgendepaginavoortipsdiejedezedagkunnenhelpen.)

ZO              MA              DI              WO              DO              < VR >              ZA              ZO

http://noimpactman.typepad.com/blog/2007/09/a-day-in-our-li.html
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator
https://www.facebook.com/groups/150346721670765/
www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/waterweetjes/hoeveel-water-gebruik-je/Pages/default.aspx


no impact week 2011 |  14

•	 Spoel alleen door als 
het moet. En als het dan 
moet, kan je ook het 
water gebruiken dat je in 
een teiltje hebt opgevan-
gen tijdens het douchen. 

Wassen

•	 Alleen al in Nederland 
worden per jaar 1,7 
miljard wassen gedraaid. 
Een wasmachine ver-
bruikt per wasbeurt gemiddeld 55 liter water. Lees 
hier hoe je zuiniger kunt wassen. Altijd een volle 
lading scheelt al veel!

•	 Gebruik wasnoten, ecowasmiddel of een ecowasbal. 
Het scheelt een hoop in de portemonnee en er komt 
zo ook minder wasmiddel in het oppervlaktewater. 

Buiten de deur 

•	 Water is het minst bewerkte, en dus het meest zui-
nige drankje dat je kunt bestellen in een restaurant. 
Bestel in echter alleen water als je het ook echt gaat 
drinken. 

•	 Vraag om kraanwater in plaats van gebotteld water. 
Op het station betaal je voor een liter omgerekend 
soms wel € 4,-. 1 liter leidingwater kost € 0,0015. 
Echt ongelofelijk! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Klik
hiervoormeertips.Benjezelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?
Ofhebjezelfietsnieuwsbedacht?Deelhetdanmetanderen!

vrijdag: water

tips:
In de keuken 

•	 Week afwas met aangekoekte resten even voor in 
plaats van er onder een stromende kraan hard op 
te boenen. Als je een 
vaatwasser hebt, wacht 
dan tot hij vol is voor-
dat je hem aanzet en 
gebruik natuurlijk de 
energiezuinige instelling. 

•	 Hergebruik kookvocht 
voor het maken van soe-
pen en andere gerechten, afspoelen en water geven 
aan planten.

•	 Gebruik hetzelfde drinkglas de hele dag in plaats 
van steeds nieuwe glazen vies te maken.

•	 Echt waar, ook nu geldt weer, wil je de groot-
ste impact hebben, eet dan geen vlees. De 
watervoetafdruk van de Nederlander bestaat voor 
46% uit water gebruikt voor het maken van vlees en 
andere dierlijke producten.

In de badkamer 

•	 Neem een kortere douche. Gebruik een stopwatch, 
of een zandlopertje, om te meten hoe lang je onder 
de pomp staat. 

•	 Douche kouder! Het is 
goed voor je huid, bloed-
circulatie en het werkt 
beter dan koffie! 

•	 Gebruik een washand 
en een teiltje om je te 
wassen, net als je (groot)
ouders vroeger. 

•	 Heb je geen waterbespa-
rend toilet? Plaats een 
plastic fles gevuld met water in de watertank om de 
hoeveelheid water per spoelbeurt te verminderen. 
Nieuw toilet kopen? Bekijk deze eens.

•	 Draai de kraan dicht terwijl je je tanden poetst, je 
scheert of je haren wast.

cool idee #1

Vang hemelwater op! Het 
regent genoeg en er zijn 
zelfs leuke opvanggadgets 
te koop.

cool idee #4

WeTapWater wil kraan-
water in de horeca op 
de kaart krijgen en ook 
op andere plekken het 
drinken van kraanwater 
stimuleren. Lees hier 
waarom.   

cool idea #3

Tijdens zijn No Impact 

jaar wasten Colin en 

zijn gezin hun kleding in 

een bad met water. Ze 

gebruikten daarvoor een 

methode die wijnmakers 

in Italië gebruiken voor 

het pletten van druiven. 

Lees Colin’s blog voor 

meer informatie over dit 

experiment! 

cool idee #2

Bereken je 

watervoetafdruk. 

Een t-shirt kost 2700 

liter water, een kilo kaas 

5000 een glas wijn 120 

& een A4tje 10. Weet jij 

hoeveel water je echt 

gebruikt?

ZO              MA              DI              WO              DO              < VR >              ZA              ZO

http://www.hoedoe.nl/natuur-milieu/milieu/energiebesparing/hoe-was-ik-energiezuinig
http://www.ecowasbal.com/
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Bespaartips%20water
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.clubgreen.nl/vraag/zuinig-energieverbruik.html 
http://www.watervoetafdruk.org/Reports/WNF-2010-WatervoetafdrukNederland.pdf
http://www.nutscode.nl/UW/index.php?option=com_content&view=article&id=78:koud-douchen&catid=43:gezondheid&Itemid=71
http://www.verbeteruwhuurwoning.nl/water-in-huis/bespaartips-water/toilet
http://www.verbeteruwhuurwoning.nl/water-in-huis/bespaartips-water/toilet
http://www.badendesign.nl/badkamerblog/roca-ww-wastafel-en-toilet-in-een/
http://www.haagsmilieucentrum.nl/index.php?text_ID=90&subonderwerp_ID=47
http://www.bloempotwebshop.nl/index.php?p=z&spage=7
http://www.wetapwater.com/
http://www.wetapwater.com/category/feiten/
http://noimpactman.typepad.com/blog/2007/04/a_grape_stomper.html
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator


Maak een lijstje van alle manieren waarop je nu al (vrij-
willig) bijdraagt aan je buurt/vereniging/school/stad/… 
Pas je gratis op de kinderen van de buren? Wanneer 
was de laatste keer dat je iemand gedag zei die je niet 
kent? Doneer je wel eens aan een goed doel, of doe je 
weleens een dagdeel aan vrijwilligerswerk (collecteren 
kan best een leuke manier zijn om bij je buurtgenoten 
binnen te kijken)? Hoe kan je net iets meer gaan doen 
dan je al doet? Waar zit jij op deze pyramide?

Maar het laatste onderdeel was het belangrijkst 
voor me. 
In de ‘Giving Back’ fase, was ik vrijwilliger voor 
milieu-organisaties. Het laatste onderdeel ging 
niet over in stand houden (van wat er is). Het 
ging over iets nieuws creëren. In deze fase 
ontmoette ik veel nieuwe mensen en maakte 
ik nieuwe vrienden. Hier kwam ik het meeste 
enthousiasme tegen. Het ging niet over minder 
slechts doen, maar over meer goeds doen. 
Het ging minder over grenzen en meer over 
mogelijkheden.

—NoImpactManblog,22 juli 2008

zaterdag: doe	iets	goeds
de uitdaging 

stappen:

Pay it forward. Geven voelt beter dan nemen.
Dag zeven en: Weekend!

Inmiddels heb je je ecologische voetafdruk sterk verkleind — benzine ingeruild voor zweet, voorverpakt 
en voorbewerkt eten afgeschaft ten gunste van wat heerlijk lokaals, minder gekocht en meer bespaard, 
de lichten wat vaker uit gedaan en je dorst gelest met water uit de kraan. Geef jezelf een schouderk-
lopje voor deze prestatie en doe een klein dansje (!) — tijd om je enthousiasme te delen met anderen. 

De impact op het milieu die je deze week wel hebt compenseren we vandaag met positieve impact op je 
omgeving. Je gaat iets goeds doen voor iets of iemand anders. Negatieve impact plus positieve impact is 
immers (symbolisch) ‘No Impact’. Door iets goeds terug te doen realiseer je je vaak wat je zelf allemaal al 
hebt. De gesprekken met de mensen die je ontmoet en het iets ‘samen’ doen, geven je vast een blij gevoel. 
Geluk: het noodzakelijke ingrediënt voor ons leven! Daag jezelf vandaag uit wat welwillender te zijn dan 
anders en te handelen vanuit vertrouwen. Misschien krijg je er wel wat voor terug!  
 
Vandaag en morgen mag je omwisselen. Dus als je vandaag liever wat wil relaxen, wissel dan de 
uitdaging van vandaag ‘Doe iets goeds’ om met de ‘Eco-Zondag’ van morgen.
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1
wist je dat?
Meer dan 30 wetenschap-
pelijke studies hebben een 
sterk verband gevonden tus-
sen vrijwilligerswerk en een 
lager risico op hartklachten, 

minder depressies, en hogere levensverwachting. 

Jaarlijks: Geef geld

Maandelijks: 

Doe iets vrijwillig

Wekelijks: Stop tijd in 
meer dan één project

Leider: Doe een 
langdurig project

Carrière: 
Word een 
filantroop

Pyramide (laagste tot hoogste impact)

(Kijkopdevolgendepaginavoortipsdiejedezedagkunnenhelpen.)

ZO              MA              DI              WO              DO              VR              < ZA >              ZO

http://noimpactman.typepad.com/blog/2008/07/conservation-ve.html
http://www.stichtingdansjevoorgroen.nl/ 
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tips:

stappen (vervolg):
2

3

Geef het door, Pay it Forward

•	Deel van wat je hebt. Bestem een vast percentage van 
wat je verdient voor een goed doel. Probeer wat je 
doet in lijn te brengen met wat je vindt en zegt. Voel 
je je alleen maar beter van! 

•	Doe kleine aardige dingen. Pak wat afval op van 
de straat en gooi het in de prullenbak. Sta op voor 
iemand die een zware boodschappentas draagt. Maak 
iemands stoepje schoon 
als het gesneeuwd heeft. 
Stuur een kaartje naar een 
vriend, of naar een on-
bekende. Repareer iets 
bij iemand die dat zelf 
niet kan. Lach eens naar 
iemand die je niet kent. 
Kleine onbaatzuchtige dingen werken twee kanten 
op! Twitter erover: #goededaadvandedag 

•	 In de jaren ’70 begon men in Amerika met het vie-
ren van Earth Day, als een demonstratie voor een 
gezond en duurzaam milieu. Inmiddels is het een 
wereldwijde beweging. Maar waarom maar 1x per 
jaar Earth Day? Vier het elke dag een beetje! Laat je 
kinderen zien hoe je biologisch groenten verbouwt 
(op je balkon!). Doe de administratie voor een lokaal 

Maak een lijstje met drie kolommen: 1) aan welke 
goede doelen (groot of klein) wil jij graag een 
bijdrage leveren, 2) waarom denk je dat dat niet 
mogelijk is, en 3) hoe kun je die barrières wegne-
men. Wegen de barrières die er zijn of die je voelt 
— hoe legitiem ook — op tegen het belang van 
een bijdrage leveren? Weet wel, het is helemaal 
niet nodig om een activist of een leider te worden 
om actief te zijn ten gunste van je gemeenschap of 
van een bepaald goed doel. Het leveren van een 
kleine bijdrage aan een al lopend project hoort al 
bij iets terug doen!

Voeg de daad bij het woord (of: Walk the Talk). 
Geef. Doe. Help. Verander. Pak aan. Met andere 

woorden, meld je aan bij een goed doel en draag 
bij! Vandaag.

Hoe voelt het? Terwijl je je vandaag richt op ‘iets 
terug doen’, vraag jezelf eens welke voordelen 
er zitten aan het doen van vrijwilligerswerk. Heb 
je nieuwe mensen ontmoet, je buren wellicht? 
Of een leuk gesprek gehad met vreemden? Deel 
met ons tegen welke moeilijkheden je aanliep en 
ook welke mogelijke oplossingen er zijn. Praat 
erover. 

Schrijf ook vandaag aan het eind van de dag weer 
vijf dingen op waar je dankbaar voor bent (#Grati-
tudeList). 

4

5

eco-initiatief. Plant een 
boom. Help mee met 
het afvalvrij maken van 
het strand. Ontmoet 
mensen die het leuk 
vinden om hetzelfde te 
doen en heb lol terwijl je 
iets goeds doet. 

•	Kijk eens online (NL & BE) waar ze nog vrijwilligers 
zoeken. Bel, mail, ga langs! NL Doet is komend 
jaar op 16 & 17 maart, maar waarom zou je tot dan 
wachten om je in te zetten? IVN Natuur- en Mili-
eueducatie, de Landschappen, Staatsbosbeheer, 
Milieudefensie & het WNF zoeken ook vaak mensen 
die wat tijd over hebben! Vlamingen, kijk eens bij 
Natuurpunt of de Transition Towns (ook in NL).

•	 Als er op je werk nog geen programma is waar je 
vrijwillig een bijdrage aan kan leveren, zoals Kids Mo-
ving the World, probeer er dan zelf een te beginnen! 
Non-profit organisaties werken (meestal) graag met je 
samen!

Dezelijstisnatuurlijkslechtshettopjevandeijsbergaanopties.Benje
zelfandere,ofbetere,dingentegengekomen?Ofhebjezelfietsnieuws
bedacht?Deelhetdanmetanderen!

cool idee #1

Wil je iets goeds doen, 
maar weet je niet hoe? 
Kijk dan eens bij De 
Slinger! 

ZO              MA              DI              WO              DO              VR              < ZA >              ZO

http://www.goededoelentest.nl/
http://www.postcrossing.com/
http://www.postcrossing.com/
http://www.earthday.org/
http://huis-en-tuin.infonu.nl/tuin/40180-een-compacte-moestuin-tuinieren-op-terras-of-balkon.html
http://www.allegoededoelen.nl/
http://www.doyouwalkthetalk.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.verlosdezee.nl/
http://www.vrijwilligerswerk.nl/
http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.nldoet.nl/nldoet/
http://www.ivn.nl/detail_page.phtml?&publish=&province=&relevance=&target=&theme=&text13=nl_verenigingIVN_2010&back=5&username=guest@ivn.nl&password=9999&groups=IVN&banner=9&province=NL&region=NL
http://www.ivn.nl/detail_page.phtml?&publish=&province=&relevance=&target=&theme=&text13=nl_verenigingIVN_2010&back=5&username=guest@ivn.nl&password=9999&groups=IVN&banner=9&province=NL&region=NL
http://www.mooierlandschap.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/Over%20Staatsbosbeheer/Werken%20bij%20Staatsbosbeheer/Vrijwilligers.aspx
http://milieudefensie.nl/overons/werken-bij
http://www.wnf.nl/nl/home/vrijwilligers/
http://natuurpunt.be/default.aspx
http://transitie.be/r/default.aspx
http://transitiontowns.nl/
http://www.kidsmovingtheworld.com/
http://www.kidsmovingtheworld.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=150346721670765
http://www.deslinger.nu/
http://www.deslinger.nu/


Hoe breng je normaal je vrije dagen door? Hoe zal 
deze Eco-Zondag anders zijn? 

Plan je dag: welke voorbereidingen moet je treffen 
om ook vandaag zoveel mogelijk no impact te leven? 

Houd je Eco-Zondag.

Rond je No Impact Week af. Kijk terug op de lijstjes 
met dingen waar je dankbaar voor bent. Hoe vaak 
was dit iets materieels? Vond je het opschrijven van 
deze dingen veel te Amerikaans of eigenlijk wel fijn? 
Pak de vuilniszak erbij, waar je gedurende de week 
het afval dat je toch maakte in hebt gestopt. Pak ook 
de zak van vorige week zondag erbij. Heb je meer 
of minder afval geproduceerd deze week dan op die 
ene zondag? 

Vertel ons hoe deze Eco-Zondag bevallen is. Schrijf 
erover en deel je link op Facebook. 

Gefeliciteerd met het volbrengen van No Impact 
Week! We hopen dat je het leuk vond en dat het je 
iets heeft opgeleverd. Is het je bevallen? Daag dan 
anderen uit om ook de uitdaging aan te gaan!

Een dag, een middag, of zelfs maar een 
uurtje per week: koop niets, gebruik geen 
apparaten, zet niets aan dat elektriciteit 
verbruikt, neem je telefoon niet op. 
Kortom: gebruik geen natuurlijke 
hulpbronnen (maar blijf wel eten en 
drinken!). In andere woorden, geef 

jezelf en de planeet op die momenten 
wat rust. Houd een maand lang elke 
week een Eco-Zondag. Je zult erachter 
komen dat deze opgelegde leegte een 
verbetering is voor je leven. 

—NoImpactManblog,29 mei 2009

zondag: eco-zondag
de uitdaging

stappen:

Doe maar lekker even niets. Zondag rustdag.
Deze week heb je afval, onduurzaam vervoer en consumeren afgeschaft.

Je bent eco-bewuster omgegaan met je energieverbruik, je waterverbruik en je eetgewoonten. Je hebt 
vrijwillig wat tijd besteed aan een goed doel. Dit moet wel een bijzondere week zijn geweest! Vandaag, 
zondag, is de laatste dag van No Impact Week. Neem wat tijd voor jezelf en denk na over je ervaringen 
van afgelopen week. De ultieme kans om een dagje rustig door te brengen, zonder elektriciteit, tv, 
computer, apparaten, telefoon, gadgets en andere dingen die normaal je aandacht vragen. Ga een 
dagje ‘hangen’ met jezelf, je gezin of wat vrienden. Hoe verhoudt jouw welzijn zich na deze week tot dat 
van de planeet? Op deze Eco-Zondag rijst de vraag: Wat voor ‘impact’ heeft No Impact Week gehad 
op jouw leven? Wat ging goed, wat was lastig, en welke dingen blijf je ook na deze week (niet) doen? 
Misschien krijg je zelfs wel inspiratie voor nieuwe no impact-achtige plannen. Wat voor gesprekken heb 
je gevoerd tijdens deze week, had jouw No Impact Week effect op je omgeving?

wist je dat?
Item #3 op het lijstje “Eco Lifestyle 
Veranderingen” van No Impact Man is “Houd 
een Eco-Zondag”

Ecologie – Het onderlinge verband van organis-
men en hun omgeving
Zondag – Een dag om uit te rusten
Eco-Zondag  – Jij en het milieu nemen samen 
een dagje rust
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