
 
 
 

No Impact Week NL 

Studentenbijlage voor handleiding 
www.noimpactweek.nl 

 

 
Doe je mee aan No Impact Week NL en ben je student? Naast de tips uit de manual, vind je 
hieronder tips speciaal gericht op studenten. Als je No Impact Week NL in een groep doet en 
jullie de week nog intensiever willen beleven, dan raden wij je aan om de Engelse workshop-
handleiding door te lezen. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe je workshops kunt faciliteren. 
 

Ben je student?   
 Fiets kapot? In verschillende studentensteden heb je het Repair Café en daar kan je 

langsgaan om je fiets te laten maken!  
 

 Verhuizen naar een nieuwe studentenkamer? Je kunt een busje huren, maar je kunt ook 
verhuizen met een vrachtfiets van de TU Delft  
 

 Studeer je in Utrecht? Groentetas verkoopt iedere maandag een tas vol biologisch groente 
en fruit voor slechts 5 euro! 

 

 Na al dat studeren ga je in de zomer natuurlijk graag op vakantie. Met interrail kan je heel 
voordelig door heel Europa reizen? Simpelweg instappen en uitstappen waar je maar wil. 
Flexibel, betaalbaar en beter voor het milieu dan het vliegtuig.  

 

Studeren met minder impact? 
 Less is more. Niet alle boeken op je boekenlijst hoef je te kopen. Leen boeken uit de 

bibliotheek of van medestudenten. Koop tweedehands boeken. Printen? Bedenk of je de 
print daadwerkelijk nodig hebt..  

 

 Van steeds meer studie-artikelen zoals pennen en ordners kan je ook een duurzame 
varianten kiezen. Allesduurzaam geeft een overzicht van winkels waar je terecht kunt.  

 

 Papier kun je al heel gemakkelijk duurzaam kopen bij de Hema.  
 

Woon je in een studentenhuis? 
 Eet met zoveel mogelijk mensen samen. Dat scheelt energie, tijd, geld en het is gezelliger.  

 

 Draai eens samen een wasje. Heb je bepaalde kledingstukken snel nodig, maar is de 
wastrommel nog lang niet vol? Vraag eens aan je huisgenoten of zij nog was hebben die 
met jouw witte of bonte was de trommel in kan.  

 

 Scheid je afval en maak een taakverdeling. Papier, glas, restafval, verzamel het op één plek 
in je huis en breng het eens per week weg naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt.  

 

 Deel samen 1 koelkast. Een koelkast op ieders kamer kost veel energie.  
 

 Hang een zandloper in de douche. Maak er een sport van om niet langer te douchen dan 
de vijf minuten die de zandloper aangeeft. De lange rij voor de douche is dan ook meteen 
verleden tijd.  

https://www.box.com/shared/o8pz9oxxh0
https://www.box.com/shared/o8pz9oxxh0
http://repaircafe.nl/netwerk/
http://vrachtfiets.nl/
http://www.groentetas.nl/
http://www.nshispeed.nl/nl/rondreistickets/interrail-met-de-trein-door-europa
http://www.allesduurzaam.nl/resultaten?q=SUBRUBRIEK%3A+kantoorartikelen&thema=0&pcplaats=&straal=0&tab=winkels
http://www.hema.nl/winkel/school-en-kantoor/papier-en-schriften/papier-en-enveloppen/kopieerpapier-a4-(14811036)


 

 Kaart bij je huisbaas/woonstichting de energiezuinigheid van je huis aan. Woon je in een 
oud huis? Vraag om betere isolatie, een HR ketel, waterbesparende douchekoppen en 
groene stroom.  Scheelt je huisbaas behoorlijk in de energierekening. 

 

 Krappe studentenkamer? Ruil of leen spullen. Dat kan heel gemakkelijk via peerby.com
  

 Heb je nog een half brood over, een halve liter melk of iets anders dat niet zo lang meer 
houdbaar is en ga je het weekend naar je ouders? Geef het aan je huisgenoot.  

 

 Vergeet de sportschool, ga fietsen of hardlopen.  
 

Ben je lid bij een studentenvereniging of studentenraad?  
 Klop bij het bestuur van je studentenvereniging aan om samen na te denken over hoe je 

vereniging duurzamer kan worden.  
 

 Zet je in voor vrijwilligerswerk. Stel een commissie in het leven die activiteiten organiseert 
voor goede doelen zoals het Repair Café. 

 

 Ben je lid van een studievereniging of studentenraad? Dan kun je ook proberen de impact 
van de hele universiteit te verkleinen. Vier Amsterdamse studenten wisten de grootste 
computerzaal van de UvA CO2-neutraal te krijgen! In utrecht hebben ze al een gratis 
watertappunt van jointhepipe en overhandigden ze dit duurzame manifest. In Amsterdam 
zijn er ook acties om de HvA en UVA duurzamer te maken.  
 

 Geen lid van de studentenraad en wil je toch werken aan het verkleinen van de impact 
van de universiteit? In bijna iedere Nederlandse studentenstad zijn speciale ‘groene’ 
studentenverenigingen. Morgen, het landelijke studentennetwerk voor duurzaamheid, 
geeft een overzicht. Duurzamestudent.nl kan je ook verder helpen! 

 

Wil je je verder verdiepen?  
 Wil je ook binnen je studie actief aan de slag met milieu, biodiversiteit en duurzaamheid? 

Duurzame student biedt een overzicht van alle minors, vakken en opleidingen op het 
gebied van duurzaamheid.  

 

 Heb je een scriptie geschreven over MVO, Milieu, bedrijfsethiek of eerlijk voedsel? 
Verschillende bedrijven en organisaties bieden prijzen aan voor de beste scriptie over 
deze onderwerpen.  

 

 Nog geen scriptie geschreven, maar overweeg je om je scriptie over MVO te schrijven? 
MVOscripties kan je daarbij helpen.  

 

 Op zoek naar een stage op het gebied van milieu en duurzaamheid. Er zijn verschillende 
stagebanken om je verder te helpen: duurzamestagebank, zinnigestages , en oneworld.  

 

Nog meer tips? 
Vraag ook om kraanwater in de horeca, op de app van krnwtr kan je zien waar dat al kan! 
 
Meld je aan bij dit duurzame studentenuitzendbureau! 

http://www.greenchoice.nl/
http://www.peerby.com/
http://www.peerby.com/
http://www.co2mputer.nl/
http://jointhepipe.org/nl
http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Studenten-reiken-manifest-tot-verduurzaming-van-het-onderwijs-uit.aspx
http://www.sfsa.nl/
http://www.studentenvoormorgen.nl/?p=15
http://www.duurzamestudent.nl/
http://www.duurzamestudent.nl/page/studie
http://www.ricoh.nl/over-ricoh/maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/projecten/MVO_Scriptieprijs/index.xhtml
http://www.vvm.info/main.php?id=478
http://bedrijfsethiek.nl/het-netwerk/scriptieprijs/
http://www.slowfood.nl/nieuws/jan-wolf-scriptieprijs-11-10-2010/
http://www.mvoscripties.nl/
http://www.duurzamestagebank.nl/
http://www.zinnigestages.nl/
http://www.oneworld.nl/Vacaturebank/Stages/
http://www.krnwtr-drinkkraanwater.nl/
http://www.greenblue.nl/

