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VOORWOORD
Dit boek is een handige gids over groen leven. Het is niet onze eerste groene uitgave, want al onze titels 
worden duurzaam gedrukt. Dat geeft aan hoe de Consumentenbond in het groene leven staat: praktisch. Want 
zo kijken ook onze leden ernaar.
Op maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je weinig tegen hebben, maar echt interessant wordt het 
pas als je ziet wat het gevolg van een aankoop is op je energierekening of je directe omgeving. Consumeren 
heeft immers hoe dan ook impact. Door bij onze tests informatie te geven over bijvoorbeeld energie- en materiaal-
gebruik geven we onze leden – en lezers – handvatten om hun eigen ecologische voetafdruk te bepalen. In onze 
missie staat niet voor niets: we komen op voor de consument, met respect voor mens en milieu.
Ook op ons hoofdkwartier proberen we daar vorm aan te geven. We monitoren ons water- en papiergebruik en 
zijn vorig jaar overgestapt op een nog slimmer systeem om ons energiegebruik omlaag te brengen. En we hebben 
een groen dak op onze kantine. Dat is goed voor het binnenklimaat, al lekt het ook weleens… Natuurlijk bieden 
we ons personeel de mogelijkheid thuis te werken als dat kan. Flexibel werken draagt bij aan een beter milieu 
en hoort bij modern ondernemerschap.
Thuis eten we tegenwoordig wat minder vlees. Ik zal geen vegetariër worden, maar koken zonder vlees is geen 
straf. Het is minstens zo lekker en je doorbreekt de routine. Met vegetarische maaltijden verruim je je kook-
repertoire.
In sommige dingen ben ik niet zo duurzaam. Beroepshalve maak ik veel autokilometers en thuis blijf ik makkelijk 
in die modus hangen. Maar gelukkig heb ik mijn kinderen die dan roepen dat we ook best de fi ets kunnen pakken. 
Kinderen zijn heel idealistisch en zuiver in de leer. ‘Niet zo lang onder de douche, pap!’, hoor ik dan. Dat houdt je 
scherp en betrokken. Het gaat tenslotte om hun toekomst.

Bart Combée
Directeur Consumentenbond
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Het FSC-keurmerk is een waarborg dat het hout 
duurzaam is geproduceerd met behoud van de 
oerbossen.



INLEIDING
Dit boek laat zien hoe je vrij eenvoudig behoorlijk 
groen en duurzaam kunt leven. Maar laten we eerst 
even stilstaan bij de gedachte achter deze leefstijl. 
Duurzaam leven is leven met oog voor een gezonde 
balans tussen mens (people), milieu (planet) en eco-
nomie (profi t). Het betekent bijvoorbeeld dat er geen 
roofbouw wordt gepleegd op de aarde, dat je let op 
de behoeften van toekomstige generaties en dat 
welvaart wereldwijd evenwichtig wordt verdeeld.
Duurzamer leven is makkelijker dan de meeste men-
sen denken. Het is een misvatting dat dit ten koste 
van comfort en welvaart zou moeten gaan of alleen 
voor rijke mensen is weggelegd. Groen leven con-
centreert zich op eenvoudige en haalbare duurzame 
keuzen die het leven aangenamer en vaak ook goed-
koper maken. Er is veel te winnen, ook als het gaat 
om dagelijkse zaken als eten, winkelen, verzorging, 
wonen, vervoer, reizen en fi nanciën.

 DUURZAAM CONSUMEREN
Duurzaam consumeren betekent dat je producten 
koopt die mens, dier en milieu respecteren. Hoewel 
duurzame producten soms iets duurder zijn in aan-
schaf, bieden ze op de lange termijn vaak voordelen, 
bijvoorbeeld omdat er energie mee wordt bespaard, 
omdat er subsidies op zitten of omdat ze belastingkor-
tingen kunnen opleveren.
In het dagelijks leven is het jammer genoeg niet 
eenvoudig om consequent duurzaam in te kopen. Er is 
niet altijd voldoende informatie beschikbaar. Ook lijken 
de verschillende aspecten van duurzaamheid soms 
tegenstrijdig te zijn. Als het om dierenwelzijn gaat, is 
zuivel bijvoorbeeld een betere keuze dan vlees. Maar 
die keuze maakt voor het klimaat niets uit. Hetzelfde 
geldt voor keurmerken die eerlijke handel of arbeid 
als uitgangspunt hebben: ze zijn niet per defi nitie ook 
goed voor het milieu.

Groen leven heeft dus zijn eigen dilemma’s en para-
doxen. Moeten we nu een diervriendelijk gehouden 
biologische kip aanbevelen of een kip die nooit dag-
licht ziet, maar vanwege haar korte leven en krappe 
huisvesting het klimaat minder belast? En hoe zit met 
de ‘schone’ elektrische auto die met zijn ingewikkelde 
batterijtechniek een zwaar beroep doet op zeldzame 
metalen? We gaan deze discussie niet uit de weg. 
Lees dus vooral verder en kijk ook eens op www.
consumentenbond.nl (dossier Duurzaam consumeren).

HOE KAN IK DUURZAAM CONSUMEREN?
Laten we beginnen met een aantal tips voor een groen 
en duurzaam leven:

Kies voor producten met milieukeurmerken: kies bij 
het klussen voor milieuvriendelijke verf en FSC-hout.
Doe aan afvalscheiding: door je afval te scheiden, 
worden afgedankte producten effi ciënter herge-
bruikt en komen schadelijke producten niet in het 
milieu terecht.
Bespaar energie: de verbranding van fossiele brand-
stoffen (aardolie, aardgas en steenkolen) leidt tot 
verzuring, luchtverontreiniging en klimaatverande-
ring. Betere isolatie en de thermostaat lager zetten, 
zijn eenvoudige middelen om energie te besparen.
Gebruik groene energie: groene energie is opge-
wekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Daardoor 
is het duurzame energie.
Reis milieubewust en zuiniger: pak vaker de fi ets 
in plaats van de auto en leer jezelf een energiebe-
wuste rijstijl aan. Je kunt ook carpoolen of kiezen 
voor een zuinigere auto of een deelauto.
Bankier en beleg duurzaam: er zijn steeds meer 
duurzame beleggingen en beleggingsfondsen, 
sommige met een fi scaal voordeel. Bij de Triodos 
Bank en ASN-Bank is het mogelijk volledig duurzaam 
te bankieren.
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 KEURMERKEN
Allerlei keurmerken proberen de consument zekerheid 
te geven over de oorsprong van producten en de ma-
nier waarop ze gemaakt of geteeld zijn. Keurmerken 
op het gebied van duurzaamheid concentreren zich 
vooral op milieu, eerlijke handel en mens- en dieren-
welzijn. De Raad van Accreditatie (RvA), een door de 
overheid erkende instelling, controleert de keurmer-
ken. Ook de Consumentenbond en de Reclame Code 
Commissie buigen zich regelmatig over keurmerken 
en reclames. In dit boek komen de keurmerken per 
onderwerp aan bod.

DUURZAAM ONDERNEMEN (MVO)
Niet alleen consumenten maar ook producenten moe-
ten voor duurzaam kiezen. Zij kunnen ervoor kiezen 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). 
Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun 
winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van 
hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu op korte 
en lange termijn.
Steeds meer bedrijven claimen duurzaam te opere-
ren, maar het is voor buitenstaanders vaak moeilijk 
te beoordelen of dat werkelijk met het hart gebeurt 
of dat het slechts greenwashing is. Ook voor be-
drijven met oprechte bedoelingen is het niet altijd 
eenvoudig een goed overzicht te hebben van de 
lange ketens van toeleveranciers. Dat is ook de re-
den waarom de Consumentenbond alleen duurzaam-
heid meet en beoordeelt als de informatie daarover 
controleerbaar is.

ONGELIJKHEID
Een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling is een 
gelijkwaardige beschikking over eerste levensbehoef-
ten en toegang tot kennis en ontplooiing. Dat ideaal is 
nog lang niet in zicht, getuige de volgende cijfers over 
de mondiale verdeling van consumptiemogelijkheden 
en -bestedingen (bronnen: Human Development Re-
port van de VN en de FAO):

854 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed, 1,2 
miljard mensen hebben last van overgewicht en 
400 miljoen mensen lijden aan obesitas.
70% van het zoete water in de wereld wordt ge-
bruikt voor landbouw, 22% voor de industrie en 8% 
voor huishoudelijk gebruik.
De minimale waterbehoefte per persoon per dag is 
20 liter. Europeanen gebruiken gemiddeld 250 liter, 
Amerikanen 575 liter, terwijl 1,1 miljard mensen 
het moeten doen met 5 liter per dag.
Meer dan 1,1 miljard mensen hebben geen toe-
gang tot voldoende veilig drinkwater.
2,6 miljard mensen hebben geen goede sanitaire 
voorzieningen.
65% van alle energie wordt verbruikt door 20% van 
de wereldbevolking.
50% van alle vermogen is in bezit van 2% van de 
wereldbevolking.
50% van de wereldbevolking moet het doen met 
1% van het vermogen in de wereld.
70% van de wereldhandel gaat naar 20% van de 
wereldbevolking.
75% van het wereldinkomen gaat naar 20% van de 
wereldbevolking.

CONSUMINDEREN
Anders consumeren en produceren, en zorgen voor 
een eerlijkere verdeling van natuurlijke bronnen en 
welvaart is een stap in de goede richting, maar waar-
schijnlijk is het niet genoeg om de klimaatverandering 
en de uitputting van de aarde te stoppen. Als iedere 
wereldburger elk jaar een nieuwe gsm zou kopen, zijn 
diverse grondstoffen binnen enkele decennia uitgeput.
Ook de intensieve veehouderij verruilen voor een 
biologische veestapel is ontoereikend. We moeten 
consuminderen. Dat betekent minder vlees, vis en 
zuivel eten en een deel van onze eiwitten direct uit 
plantaardige bronnen halen. Minder vliegen, minder 
autorijden, minder uitstoten, minder consumeren en 
meer hergebruiken zullen de leefbaarheid van de aarde 
voor ons en onze nabestaanden sterk verbeteren.

10



Freek van Duuren, oprichter en directeur van 
FietsXpress Koeriers wil met zijn Haagse bedrijf 
de nadruk leggen op duurzaamheid.
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VOEDING
Belijd het duurzame leven gerust met de mond, want door 

bewuster te eten kun je de wereld veranderen. Keuze te over en 

wat lekker is, hoeft helemaal niet van ver te komen. 
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LINDA VERMAAT
TOO GOOD TO WASTE

Nederlandse supermarkten gooien 

voor €600 miljoen aan eetbare 

spullen weg omdat ze over datum 

zijn. Maar ook een scheef etiket 

kan reden zijn om een perfect 

product uit de handel te nemen. 

Er zit wel meer scheef in de 

moderne voedingscultuur, vindt 

Linda Vermaat. Haar enige oproep 

aan de consumerende mens is: 

denk na en kies bewust. Met

Too Good To Waste redt ze 

supermarktgroenten van de

afvalcontainer. Met dat initiatief 

won ze €25.000 in een ideeën-

wedstrijd voor young professionals.
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MARGES
‘De marges in supermarkten zijn zo klein, dat 
het niet loont ervaren personeel met een beetje 
beoordelingsvermogen in te huren dat uit een 
bak tomaten de gebutste exemplaren kan vissen. 
In plaats daarvan vertelt een datumsticker op 
welke dag het hele krat in de afvalcontainer moet. 
Daarvoor hoeft een 16-jarige vakkenvuller met 
minimumloon alleen maar te kunnen lezen.
Ook groenten en fruit die helemaal niet over da-
tum zijn, worden veel te vaak weggegooid omdat 
ze lelijk zijn of misvormd. Terwijl dit nog goede, 
gezonde producten zijn waarvan je nog van alles 
kunt maken. Soep of saus bijvoorbeeld.’

DE BOER IS TROEF
‘Het maakt mij niet uit of je vegetariër wilt zijn of 
goedkoop vlees wilt eten, als je maar weet dat 
jouw keuze impact heeft op jouw wereld. Vind je 
je roots belangrijk, kies dan voor producten van 
dichtbij. Vind je dat boeren in de derde wereld 
worden uitgebuit, kies dan voor fair trade. Maar 
beslis, want met onze keuzen vormen we de we-
reld om ons heen en eten is de rode draad in hoe 
die wereld eruit ziet.’

TERUG NAAR DE HERKOMST
‘We zijn vervreemd van de oorsprong van veel 
dingen. We vinden het normaal dat de schappen 
in de supermarkt op elk moment van het jaar vol 
liggen met spullen die van de andere kant van de 
wereld moeten komen en toch weinig kosten. 

We stellen ons daarbij te weinig vragen, maar 
er wordt ons ook te weinig verteld. Dat is niet 
iemands schuld in het bijzonder. We zijn wat we 
eten. Laten we zichtbaar maken wat dat betekent 
en welke gevolgen dat heeft.’

PRIJSVRAAG
‘We zitten gevangen in een relatie die draait om 
verleidingen en aanbiedingen. De kruidenier cal-
culeert en zijn klant ook. Daarom gooien super-
markten de tomaten ook liever weg dan ze een 
dag voor het verstrijken van de houdbaarheids-
datum voor half geld aan te bieden. Ze willen 
niet dat er op die manier koopjesjagers worden 
gelokt, terwijl het hun op deze manier nota bene 
geld kost!
De prijs die wij betalen, zegt weinig over wat iets 
werkelijk kost. Een kilo uien kost €0,69. Dat lijkt 
weinig, maar de boer kreeg er misschien maar 
€0,03 voor. Daarvoor moet hij poten, mesten 
en rooien. Aan de varkens voeren is op zo’n 
moment voordeliger. Hij is wellicht beter af als 
de oogst deels mislukt, want als er te weinig 
aanbod is, krijgt hij een betere prijs voor zijn 
waar. Maar dan nog weten we niet wat een kilo 
uien werkelijk kost – de hoeveelheid CO2 die de 
boer, het transportbedrijf, de tussenhandel en 
de winkelier uitstoten voor een ui, wordt immers 
niet meegerekend. En de milieubelasting van 
mest ook niet.’

SCHEEF, SCHEVER, SCHEEFST
‘Bij Hak komt 1 op de 200 potjes nooit in de 
winkel, omdat het etiket bijvoorbeeld scheef zit. 
En zo zijn er nog wat criteria die ervoor zorgen 
dat jaarlijks 700.000 potjes rechtstreeks naar de 
voedselbank gaan. Geen slechte bestemming, 
maar wel een vreemd signaal.’

Doe de weggooitest
Houd op www.weggooitest.nl van Milieu Centraal 
twee weken lang bij hoeveel je zelf weggooit. Of 
doe een quickscan op www.etenisomopteeten.nl.
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FRISSE IDEEËN UIT ONVERDACHTE HOEK
‘Lidl heeft de formule “2 halen, 1 betalen” ver-
anderd in “1 nu, 1 later”, waarmee je de tweede 
helft van de aanbieding met een coupon op kunt 
halen als de eerste verpakking op is. Een goed 
idee omdat veel-voor-weinig-aanbiedingen verspil-
ling in de hand werken, omdat het product al 
bedorven is voordat je alles op kunt eten.’

FOOD FOR CHANGE
‘Ik snap best dat consuminderen de aarde min der 
belast. Maar de realiteit is dat mensen vooruit 

willen en nieuwe dingen willen proberen. Ik vind 
dat iedereen vooral moet doen wat hij of zij leuk 
vindt. Koop wat je wilt. Maar laten we ervoor 
zorgen dat wat er te koop is, deugt. Ik ben ervan 
overtuigd dat je de wereld kunt veranderen door 
anders in te kopen en bewust te eten. Want 
voedsel is meer dan brandstof. Voedsel staat in 
verband met alles: het dierenwelzijn, de econo-
mische verhouding tussen Noord en Zuid, de 
gezondheid, het milieu enzovoort. Door goede 
producten te kopen, draag je bij aan een mooiere, 
schonere wereld. Eten is liefde en liefde is alles.’

Linda Vermaat studeerde Politicologie en Commu-
nicatiewetenschap aan de UvA en werkte als cam-
pagnemedewerker bij Milieudefensie en campagne-
bureau BKB. Ze begon in 2010 een eigen bedrijf, VOER

Over Eten, dat evenementen gericht op (duurzaam) 
voedsel ondersteunt. Daarnaast bedenkt ze als 
programmamaker creatieve concepten, evenementen 
en debatten voor organisaties en bedrijven als Youth 
Food Movement, Food Film Festival en de gemeente 
Amsterdam. Ze leidt en begeleidt events op het 
gebied van duurzaamheid met de focus op voedsel.
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ETEN IS OM OP TE ETEN
In een gemiddeld Nederlands huishouden verdwijnt 
bijna 14% van het gekochte voedsel in de vuilnis-
bak, bijvoorbeeld omdat het over datum is of omdat 
we te veel hebben gekookt. Dat is bijna 50 kilo per 
persoon per jaar, oftewel €155 weggegooid geld.

Voedselverspilling is de meest zinloze milieube-
lasting. Zo’n 3,5% van de jaarlijkse huishoudelijke 
uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door 
het weggooien van voedsel en dranken, in huishou-
dens en horeca. Het produceren, verpakken, koelen 
en vervoeren van 1 kilo voedsel kost gemiddeld 0,5 
liter benzine.

BOODSCHAPPENTIPS
Check koel- en voorraadkast en maak een bood-
schappenbriefje.
Koop niet meer dan je nodig hebt. Van de aanbie-
ding ‘twee-halen-een-betalen’ belandt relatief veel 
in de vuilnisbak omdat het product bederft voordat 
het op is.
Verpak en vervoer kwetsbare voedingsmiddelen 
voorzichtig. Gebutste exemplaren zullen eerder 
bederven.
Leg gekoelde producten bij thuiskomst direct in de 
koelkast of de vriezer.

TIPS VOOR IN DE KEUKEN
Zet producten die het eerst op moeten vooraan in 
koel- of voorraadkast.
Gooi producten die de tenminste-houdbaar-tot-
datum hebben bereikt niet zonder meer weg. 
Gebruik je ogen en neus, want ze zijn vaak nog 
prima te eten.
Bewaar etenswaren op de aanbevolen tempera-
tuur.
Koken voor twee dagen scheelt tijd en geld.

Bereide voeding is afgesloten in de koelkast prima 
twee tot drie dagen te bewaren.
Gooi je toch voedsel weg, werp het dan in de gft-
bak.
Koken op maat is makkelijk met onderstaande 
tabel.

KOKEN OP MAAT

INGREDIËNT GROTE ETER 
(GRAM)

KLEINE ETER 
(GRAM)

Aardappelen 250 150

Rijst (onbereid) 100 60

Pasta (onbereid) 85 50

Groente 200 200

Vlees 120 100

Bron: Milieu Centraal

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.weggooitest.nl
www.etenisomopteeten.nl
www.toogoodtowaste.nl
www.youthfoodmovement.nl
www.foodfi lmfestival.nl
www.voedseljutters.com
www.duurzamereten.nl
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DUURZAAM BOODSCHAPPEN DOEN
Een wei vol koeien is minder groen dan het lijkt. De 
productie van voedingsmiddelen heeft een forse 
invloed op het milieu. Maar duurzaam kiezen is voor 
de consument niet altijd gemakkelijk. Want wat is 
nu beter? Een Hollandse tomaat uit een verwarmde 
kas of een Spaanse die met de vrachtwagen of boot 
deze kant op komt?

De productie en consumptie van voedsel zijn verant-
woordelijk voor ongeveer eenderde van de broeikas-
gassen die een huishouden produceert. Er is veel 
energie, ruimte en water nodig voor de voedselpro-
ductie, om nog maar niet te spreken van bestrijdings-
middelen, kunstmest en medicijnen.

ENERGIE
Doorgaans wordt voor de productie van voedsel 
traditionele fossiele energie gebruikt, die zorgt voor 
het broeikasgas kooldioxide. Energie is onder andere 
nodig voor het oogsten van gewassen met machines 
en het fabrieksmatig verwerken tot een eindproduct.
Bij veeteelt kosten de huisvesting en de productie en 
het transport van veevoer de meeste energie. Veevoer 
bestaat grotendeels uit tarwe, maïs en soja. 90% daar-
van komt uit Zuid-Amerika of Azië. Ook het transport 
van voedingsmiddelen kost energie, gemiddeld zo’n 
10% van het totaal, maar dat kan enorm oplopen bij 
luchttransport. Voordat voedingsmiddelen in de winkel 
liggen, hebben ze er vaak al een lange weg op zitten, 
en heel vaak is dat een omweg. Denk aan de Hol-
landse garnalen uit de Noordzee die worden gepeld in 
Marokko en weer worden verkocht in Nederland.
Vliegen kost de meeste energie, gevolgd door vracht-
verkeer. Transport per boot is het energiezuinigst. 
Vooral voor de import van voedingsmiddelen die langer 
bewaard kunnen worden, zoals aardappels en bana-
nen, is dat een heel geschikte vervoersmethode.

Bij Hollandse waar wegen de transportkilometers 
minder zwaar, maar zijn producten uit de kassen een 
dilemma. Bijna 80% van alle energie die de landbouw 
verstookt, wordt opgeslurpt door de glastuinbouw. Ne-
derlandse groenten uit een verwarmde kas doen het 
qua energiegebruik niet beter dan producten die zijn 
ingevlogen uit Kenia of Mexico. Daarom hebben toma-
ten die onder de Zuid-Europese zon zijn gekweekt de 
voorkeur boven soortgenoten uit de verwarmde kas 
om de hoek, ook al moeten ze in een vrachtwagen half 
Europa door.
Maar de Nederlandse kasteelt heeft ook voordelen: er 
wordt minder water, (kunst)mest en bestrijdingsmid-
del gebruikt. Alles bij elkaar opgeteld is het niet zo 
eenvoudig de duurzaamste tomaat aan te wijzen. Nieu-
we energiezuinige kassen en innovatieve belichting 
bieden de Hollandse tomaat in elk geval perspectief.

MESTOVERSCHOT
Een typisch Nederlands milieuprobleem is het mest-
overschot. De miljoenen varkens, runderen en kippen 
produceren een fl inke mesthoop, terwijl er relatief wei-
nig landbouwgronden zijn om die mest op uit te rijden.
Door overmatig gebruik van mest komen er meer 
stikstof- en fosfaatverbindingen op het land terecht 
dan gewassen kunnen opnemen. Het overschot leidt 
tot vervuiling van de bodem en tot het ontstaan van 
lachgas. Via regen komen stikstofverbindingen en 
fosfaten uit de bodem ook terecht in het grond- en 
oppervlaktewater.
Uit dierlijke mest komt ook stikstof in de lucht. Die kan 
vervolgens overal neerslaan. Hierdoor raken voedsel-
arme natuurgebieden als hei en duinen als het ware 
overbemest en verzuurd, wat ten koste gaat van de 
biodiversiteit.
Ten slotte merken we de gevolgen van overbemes-
ting ook in onze portemonnee. Het zuiveren van drink-
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water kost meer als er veel nitraat in het grondwater 
zit. De uitstoot aan stikstof, fosfaat en ammoniak is 
sinds de invoering van het mestbeleid in 1984 fl ink 
gedaald.

ONTBOSSING
Landbouwgrond neemt in Nederland 68% van de 
ruimte in beslag. Wereldwijd is dat ruim eenderde, 
waarvan zo’n 40 miljoen km2 is bestemd voor veeteelt. 
Dat is iets minder dan heel Azië vol met dieren.
Omdat de vleesconsumptie wereldwijd sterk groeit, 
is er steeds meer landbouwgrond nodig. Jaarlijks 
verandert zo’n 3 miljoen hectare (ongeveer de opper-

vlakte van België) tropisch bos in akkers met soja, een 
populair gewas voor veevoer. Vooral in Azië en Zuid-
Amerika gaat het hard. Volgens het Wereld Natuur 
Fonds kan de boskap met 80% worden verminderd 
door de veeteelt zowel intensiever als duurzamer te 
maken en de milieuregels beter te handhaven.

DRIE KEER BEWUSTER ETEN
1 Kies vaker plantaardig
Verruil vlees wat vaker voor plantaardig voedsel. Denk 
bijvoorbeeld aan peulvruchten, noten of kant-en-klare 
vleesvervangers van soja, schimmel (Quorn) of gra-
nen. Vlees vervangen door zuivel (kaas) levert voor het 
milieu niet zoveel op.

2 Kies dichtbij
Groente en fruit van de Nederlandse koude grond en 
vlees van om de hoek maken weinig transportkilome-
ters. Maar bij de aanschaf van lokale producten moet 
je wel weten waar, hoe en door wie ze geteeld zijn. 
Want als de komkommers uit de verwarmde kas van 
de lokale boer komen, dan span je het paard achter de 
wagen.
Initiatieven als Willem & Drees bezorgen groente en 
fruit van boeren in de buurt bij lokale supermarkten. 
Het keurmerk Erkend Streekproduct garandeert een 
duurzame productie met grondstoffen uit en verwer-
king in de omgeving.

3 Kies voor het seizoen
De teelt van seizoensgroente en -fruit kost veel min-
der energie dan groente- en fruitsoorten die buiten 
het seizoen in verwarmde kassen zijn geteeld. Zie de 
Groente- en fruitkalender van Milieu Centraal op pag. 
20-23.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.erkendstreekproduct.nl
www.willemendrees.nl

VEESTAPEL
De veestapel in Nederland in miljoenen dieren
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Lente (maart, april, mei)

Aardappel 

Andijvie 

Asperge (wit & groen)

Bleekselderij

Bloemkool

Boerenkool

Bospeen

Chinese kool

Courgette

IJsbergsla

Komkommer

Koolraap

Kropsla

Mais

Paksoi

Pastinaak

Peultjes

Pompoen

Prei

Groente Herkomst

Raapjes

Raapstelen

Rabarber

Radijs

Rode biet

Rode kool

Rucola

Savooiekool

Snijboon

Sperzieboon

Spinazie

Spitskool

Spruiten

Tomaat

Tuinboon

Ui

Veldsla

Venkel

Winterpeen

Winterpostelein

Witlof

Witte kool

Groente Herkomst

Aardbei

Abrikoos

Ananas

Appel

Avocado

Citroen

Druif

Framboos

Grapefruit

Kers

Kiwi

Mandarijn

Mango

Meloen

Nectarine

Peer (hand)

Perzik

Pruim

Rode bes

Sinaasappel

Fruit HerkomstArgentinië

België

Brazilië

Chili

Costa Rica

Denemarken

Duitsland

Ecuador

Egypte

Frankrijk

Griekenland

Honduras

Israel

Italië

Mali

Marokko

Nederland

Panama

Peru

Puerto Rico

Senegal

Spanje

Turkije

Uruguay

Zuid Afrika

Legenda

GROENTE- EN FRUITKALENDER

De groente- en fruitkalender is gebaseerd op de gegevens van Milieu Centraal. Per seizoen is aangegeven welke soorten op basis van herkomst en teelwijze een energielabel A of B hebben.
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Aardappel

Andijvie

Asperge (wit & groen)

Bloemkool

 Bospeen

Broccoli

Chinese kool

Courgette

Doperwt

IJsbergsla

Komkommer

Kropsla

Mais

Paksoi

Peultjes

Pompoen

Postelein

Prei

Groente Herkomst

Raapjes

Raapstelen

Rabarber

Radijs

Rode biet

Rode kool

Rucola

Savooiekool

Snijboon

Sperzieboon

Spinazie

Spruiten

Tomaat

Tuinboon

 Veldsla

Venkel

Winterpeen

Winterpostelein

Witlof 

Witte kool

Groente Herkomst

Aardbei

Abrikoos

Ananas

Appel

Avocado

Blauwe bes

Braam

Citroen

Druif

Framboos

Grapefruit

Kers

Kiwi

Kruisbes

Mandarijn

Mango

Meloen

Nectarine

Peer (hand)

Perzik

Pruim

Rode bes

Sinaasappel

Fruit Herkomst

Zomer (juni, juli, augustus)
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Herfst (september, oktober, november)

Aardappel

Andijvie

Aubergine

Bleekselderij 

Bloemkool

Boerenkool 

Bospeen

Broccoli 

Chinese kool

Courgette

IJsbergsla

Komkommer

Koolraap 

Koolrabi 

Kropsla 

Mais 

Paksoi 

Paprika 

Pastinaak

Pompoen

Postelein 

Prei

Groente Herkomst

Raapjes

Rode biet 

Rode kool  

Rucola 

Savooiekool

Snijboon

Sperzieboon

Spinazie

Spitskool

Spruiten 

Tuinboon 

Ui 

Veldsla 

Venkel 

Winterpeen

Winterpostelein

Witlof 

Witte kool

Groente Herkomst

Aardbei

Appel

Avocado

Blauwe bes

Braam

Citroen

Druif

Framboos

Grapefruit

Mandarijn

Mango

Meloen

Nectarine

Peer (hand)

Peer (stoof )

Perzik

Pruim

Rode bes

Sinaasappel

Vijg

Fruit Herkomst

GROENTE- EN FRUITKALENDER
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Winter (december, januari, februari)

Aardappel 

Andijvie

Asperge (wit & groen)

Aubergine

Bleekselderij 

Bloemkool

Boerenkool 

Bospeen

 Chinese kool

Courgette

IJsbergsla

Komkommer

Koolraap 

Kropsla 

Mais 

Paksoi 

Paprika 

Pastinaak

 Pompoen

Prei

Groente Herkomst

Raapjes

Rode biet 

Rode kool  

Rucola 

Savooiekool

Snijboon

Sperzieboon

Spinazie

Spitskool

Spruiten 

Tuinboon 

Veldsla 

Venkel 

Winterpeen

Winterpostelein

Witlof 

Witte kool

Groente Herkomst

Aardbei

Abrikoos

Ananas

Appel

Avocado

Citroen

Druif

Framboos

Grapefruit

Kers

Kiwi

Mandarijn

Mango

Meloen

Nectarine

Peer (hand)

Peer (stoof )

Perzik

Pruim

Sinaasappel

Vijg

Fruit Herkomst
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BETER BIO?
Biologische landbouw gaat uit van respect voor 
mens, dier en natuur. Hoe pakt dat uit voor onze 
gezondheid en die van het dier? En is het milieu 
erbij gebaat?

BETER VOOR HET MILIEU?
De voordelen van biologische landbouw zijn waar-
schijnlijk wel bekend: er worden geen kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en preven-
tief gebruik van antibiotica komt niet voor.
Maar er zijn ook verschillende negatieve effecten. Zo 
kost dierengeluk meer leefruimte, waardoor biolo-
gische groenten en fruit en 
gewassen voor veevoer per 
vierkante meter doorgaans 
wat minder opbrengen. Daar-
naast is er meer uitstoot van 
broeikasgassen, omdat dieren 
doorgaans langer leven voor 
ze naar de slacht gaan.
Ingewikkeld wordt het vooral 
als de biologische producten 
niet uit de regio komen. Omdat 
er in de biologische ‘wetten’ 
niets is vastgelegd over afstan-
den, transport en gebruikte 
energie weet je als consument 
niet hoe groen het aangeboden biologische product 
werkelijk is. Biologische bananen komen bijvoorbeeld 
met hetzelfde zeeschip aan als de reguliere. Niet-biolo-
gische producten uit Nederland hebben daarom vanuit 
het oogpunt van energiegebruik altijd de voorkeur 
boven ingevlogen biologische waar uit verre landen.

BETER VOOR DE GEZONDHEID?
Biologisch betekent vrij van chemische bestrij-
dingsmiddelen, maar ook in de reguliere teelt heb-

ben natuurlijke bestrijdingsmiddelen de voorkeur. 
Bovendien is de hoeveelheid chemische resten die 
op reguliere groenten en fruit wordt aangetroffen 
zo klein, dat ze waarschijnlijk geen invloed heeft op 
onze gezondheid.
Wie kiest voor biologische producten verkleint de kans 
resten diergeneesmiddelen binnen te krijgen. Biologi-
sche boeren gebruiken minder medicijnen en preventief 
gebruik van medicijnen is verboden. Maar antibiotica 
mogen wel als geneesmiddel worden gegeven. Biolo-
gisch is dus geen garantie voor antibioticavrij vlees, dat 
bewijzen ook onze testen. Overigens zijn de gehalten in 

reguliere producten 
doorgaans te laag 
voor negatieve ef-
fecten.
Dat biologisch eten 
beter is voor de ge-
zondheid valt moei-
lijk aan te tonen. 
Volgens professor 
Daan Kromhout, 
vicevoorzitter van de 
Gezondheidsraad en 
hoogleraar volksge-
zondheidsonderzoek 
in Wageningen, boe-

ken we met z’n allen de grootste gezondheidswinst 
door meer groenten en fruit te gaan consumeren. 
Of dat reguliere of biologische producten zijn, maakt 
weinig uit.

BETER VOOR HET BEEST?
Wat dierenwelzijn betreft scoort de biologische 
veehouderij duidelijk beter dan de bio-industrie. In de 
biologische varkenshouderij kunnen de dieren naar 
buiten en hebben ze minimaal twee keer zoveel ruimte 

Wat te doen als je pesticiden wilt mijden?
Koop biologisch: hierbij worden geen chemi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Koop Hollandse waar: producten uit het bui-
tenland bevatten veel vaker (grotere) restanten 
van bestrijdingsmiddelen.

Wat te doen als je diergeneesmiddelen wilt mijden?
Eet veganistisch: eet geen vlees, vis, melk of 
eieren.
Kies wilde vis en wild vlees.
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tot hun beschikking als in de bio-industrie. De varkens 
hebben stro of zaagsel om op te liggen en mogen hun 
staart en hoektanden behouden. Biggen worden nog 
wel onder verdoving gecastreerd. Vanaf 2015 wordt 
het castreren van varkens verboden.
Bij biologische melkveehouderijen ligt er strooisel op de 
stalvloer en heeft elke koe minimaal een halve hectare 
weiland tot haar beschikking, waar ze minstens 120 da-
gen per jaar vertoeft. Alleen van biologisch-dynamische 
koeien mogen de hoorns niet worden afgezaagd.
Een biologische kip heeft het aanzienlijk beter dan haar 
nichtje in de gangbare pluimveehouderij. Zij kan naar 
buiten en heeft alleen daar al tien keer zoveel ruimte 
tot haar beschikking.

KEURMERKEN
Producten met het Milieukeur zijn milieuvriendelij-
ker geproduceerd dan vergelijkbare producten.
Biologische producten zijn te herkennen aan het 
Europese logo voor biologische landbouw, vaak 

vergezeld van het EKO-keurmerk of een aan het 
EKO-keurmerk gelijkwaardig buitenlands logo (zie de 
keurmerken op pag. 38-41).
Demeter staat voor biologisch-dynamische land-
bouw, wat nog een stapje verder gaat dan biologi-
sche landbouw. Zo moet minimaal 60% biologische 
mest worden gebruikt, moet het voer voor de 
dieren voor minimaal 80% van het eigen bedrijf af-
komstig zijn en moet het gebruikte stro biologisch-
dynamisch of biologisch zijn.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.bionext.nl
www.jeproeftdeaandacht.nl
www.demeter-bd.nl
www.eko-keurmerk.nl
www.milieukeur.nl
www.skal.nl

Theo van Noord uit Oude Tonge kreeg het 
Greenery-predicaat Nature Counts (2010) voor 
de duurzame wijze waarop hij tomaten teelt. 
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WAAROM VLEES GEEN FEEST IS
Vlees, biologisch of niet, is een van de meest milieu-
belastende voedingsmiddelen. Voor elke kilo vlees 
is gemiddeld bijna 5 kilo voer nodig. De precieze 
hoeveelheid wisselt per diersoort. Een kip levert 
meer vlees per kilo voer op dan een koe, maar die 
eet weer meer voer dat niet voor menselijke con-
sumptie geschikt is (gras en ander ruwvoer). Dat 
voer moet allemaal worden verbouwd en getrans-
porteerd. Een deel van het voer wordt door het dier 
omgezet in mest, ook al geen zegen voor het milieu.

Van alle voedingsmiddelen draagt vlees het meest 
bij aan de uitstoot van broeikasgassen, op de voet 
gevolgd door kaas en eieren. De veeteelt is vooral 
verantwoordelijk voor een grote uitstoot van methaan 
(CH4) en lachgas (N2O). Methaan komt vrij bij de ver-
tering door herkauwers, zoals melkkoeien en vlees-
runderen, en ook uit dierlijke mest. Lachgas ontstaat 
onder meer bij opslag en gebruik van mest.

KWETSBARE BIO-INDUSTRIE
Ons kleine land herbergt heel veel vee: ruim 90 miljoen 
kippen, bijna 12 miljoen varkens en 4 miljoen runderen. 
Nederland heeft daarmee de hoogste veedichtheid 
ter wereld. Het grootste deel van het vlees (>75%), 
de zuivel (71%) en de eieren (90%) is voor export 
bestemd. Dat maakt de bio-industrie extra kwetsbaar 
voor uitbraken van besmettelijke dierziekten als var-
kenspest, mond- en klauwzeer (MKZ) en vogelgriep, met 
soms omvangrijke ‘ruimingen’ tot gevolg.
Ook is het geneesmiddelengebruik in de gangbare 
veeteelt fors en is het lastig bacteriën als salmonella, 
campylobacter en E. coli onder de duim te houden. 
Die bacteriën kunnen een voedselinfectie veroorzaken. 

Daarom is het belangrijk in de keuken hygiënisch om 
te gaan met rauw vlees, vooral met kip.

VLEESKIEZER

EIWITBRONNEN (VAN MINST NAAR MEEST KLIMAATBELASTEND)
Peulvruchten   Vleesvervangers   Eieren   Kip   Varkensvlees   Kaas   Rundvlees

VARKENSVLEES BINNENRUIMTE BUITENRUIMTE

Bio-industrie 0,7 – 1 m2 nee

Milieukeur 1 – 1,1 m2 nee

Jumbo Bewust 1 m2 nee

Scharrelvarkensvlees 1,3 m2 ja 

Biologisch/EKO/Demeter 1,3 m2 ja

RUNDVLEES DAGEN IN WEI BIJ MOEDER ZO-
GENDE KALFJES

Gangbaar vleesvee meestal geen soms

France Limousin grootste deel jaar 6 maanden

Scharrelrundvlees mei-september geen eisen

Natuurvlees, weidevlees hele jaar min. 6 maanden

KIP AANTAL PER M2 SLACHTLEEF-
TIJD (DAGEN)

Bio-industrie 20-24 (2010: 19) 37-42

Volwaard/Beter leven 17 56

Scharrelkippenvlees 13 56-63

Label Rouge 11 81-87

Biologisch/Eko/Demeter 10 70-81

EIEREN (EICODE*) AANTAL PER M2 BUITENRUIMTE

Legbatterij (=3*) 19 nee

Scharrel (=2*) 9 nee

Vrije uitloop (=1*) 9 ja

Gras (=1*) 7 ja

Biologisch/Eko (=0*) 6 ja

* eerste cijfer van stempel op ieder ei
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MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

vlees
www.beterleven.dieren

bescherming.nl

Kiplekker
Een leghen op een biologische boerderij heeft een 
aanmerkelijk fi jner leven dan haar scharrelende 
zus. Voor onze gezondheid maakt het echter opval-
lend weinig uit welk ei je kiest, zo blijkt uit een 
test van de Gezondgids, april 2012.
Sinds 2012 zijn de beruchte legbatterijen verbo-
den en is in de supermarkt het scharrelei de norm 
geworden. Een goede indicator voor een kipvrien-
delijk ei is het Beter Leven Kenmerk van de Die-
renbescherming. Biologische eieren krijgen drie 
sterren. Biologische kippen hebben de meeste 
ruimte en kunnen naar buiten. Ook Rondeeleieren 
krijgen er drie, omdat de stal met veel aandacht 
voor dierenwelzijn is ingericht. Vrije-uitloopeieren 
scoren twee sterren als er extra aandacht is voor 
dierenwelzijn. Scharrelkippen hebben geen bui-
tenruimte. Deze eieren krijgen één Beter Leven-
ster als er in de stallen extra aandacht is voor het 
welzijn van de kip.
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VIS: UIT DE ZEE OF UIT DE VIJVER?
Het kweken van vissen (aquacultuur) is de laatste 
decennia sterk in opkomst. Slechts een paar soor-
ten doen het goed in kweekvijvers en bassins. 
Populair zijn zalm, forel en pangasius. In Nederland 
worden vooral meerval, tilapia en paling gekweekt. 
Het kweken van de laatste soort draagt weinig bij 
aan een duurzame visstand omdat er glasaal (jonge 
paling) voor gevangen moet worden, en die is 
schaars.

Er zitten wel meer haken en ogen aan viskweek. Net 
als andere dieren in de bio-industrie hebben kweek-
vissen niet veel ruimte. Zo zwemt zalm bijvoorbeeld 
in kleine kooien of netten die in het water hangen. Er 
wordt bovendien veel antibiotica gebruikt. De vissen 
ontsnappen soms, waardoor gekweekte soorten kun-
nen kruisen met wilde.
Daarnaast is voor de kweek visvoer nodig en dat 
wordt voor een groot deel gemaakt van… vis. Voor 
de productie van 1 kilo kweekvis is 2 tot 5 kilo vis 
nodig. Ook al worden daarvoor soorten gebruikt die 
minder geschikt zijn voor consumptie, viskweek 
helpt op deze manier niet tegen het leegvissen van 
de zeeën. De ontwikkeling van plantaardig voedsel 
(waaronder soja) voor vissen is in volle gang, maar dit 
dreigt weer ten koste te gaan van Zuid-Amerikaans 
regenwoud.
Biologische kweekvis is mondjesmaat in de super-
markt te vinden. Voor duurzaam gekweekte vis is een 
nieuw keurmerk in ontwikkeling: Aquaculture Steward-
ship Council (ASC).

MILIEUSCHADE
De vangst van wilde vis is aan veel regels gebonden. 
Vissers moeten rekening houden met vangstgebieden. 
In sommige delen van de oceaan mag op bepaalde 
tijden van het jaar niet worden gevist of alleen met 

speciale netten. Vissers zijn ook gebonden aan een 
vangstquotum.
Desondanks staat de visstand voortdurend onder druk, 
onder andere door vissers die het niet zo nauw nemen 
met de regels. Dat gebeurt vooral in wateren van 
landen die weinig controleren, voor de kust van Afrika 
bijvoorbeeld.
Een tweede bedreiging voor de visstand zijn de des-
tructieve vangstmethoden. Veel Nederlandse kotters 
maken bijvoorbeeld gebruik van boomkorren. Hierbij 
slepen kettingen over de zeebodem om platvissen als 
schol, tong, schar, tarbot en griet op te schrikken en 
zo in de netten te vangen. Met deze methode is er 
veel bijvangst, onder meer van zeesterren en krab-
ben, en de raakt bodem beschadigd. Verder is er erg 
veel brandstof nodig om de zware kettingen voort te 
slepen. Meer brandstof betekent meer uitstoot van 
broeikasgassen; niet echt een duurzame vorm van 
visserij dus.
De sector is op zoek naar alternatieven om de visserij 
duurzamer te maken, bijvoorbeeld met een pulskor. 
Hierbij is de ketting vervangen door plastic buizen 
met elementen die stroomstootjes geven, waardoor 
de platvissen opkrullen en gevangen kunnen wor-
den. Met deze vorm van vissen wordt de zeebodem 
gespaard, wordt de vis niet beschadigd door de klap-
pen van de kettingen en verbruikt het schip minder 
brandstof.
Ook onder water ontstaan broeikasgassen, namelijk 
methaan en lachgas. Maar mits goed beheerd, zou de 
uitstoot daarvan lager kunnen zijn dan bijvoorbeeld in 
de kippenhouderij. Zalm geeft net iets minder broei-
kasgas dan kip, maar pangasius wat meer. Varkens en 
runderen stoten aanmerkelijk meer uit. Berekeningen 
laten zien dat de uitstoot van broeikasgassen voor 
het kweken van vis vergelijkbaar is met die voor het 
vangen van vis in het wild.
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WILDE VIS
Of wilde vis een biologisch leven heeft gehad, valt 
helaas niet te controleren. Alleen producten uit kwe-
kerijen kunnen dus het etiket ‘biologisch’ krijgen als 
deze zich houden aan de strikte regels van visvoer en 
dierenwelzijn. Tot nu toe zijn in Nederland alleen mond-
jesmaat biologische zalm, kabeljauw, forel en garnalen 
uit buitenlandse kwekerijen te krijgen. Inmiddels zou 
deze vis voorzien moeten zijn van het Europese logo 
voor biologische landbouw, maar buitenlandse biolo-
gische keurmerken als het Duitse Naturland en het 
Engelse Soil Association kunnen nog voorkomen.

KIES DE GOEDE VIS
Het MSC-keurmerk (Marine Stewardship Council) is 
een internationaal keurmerk voor goed beheerde, 
duurzame visserij (geen kweekvis). Dat betekent geen 
overbevissing en zo min mogelijk schade aan het leven 
in de zee. De vis is te herkennen aan het MSC-logo op 
de verpakking.
In de VISwijzer op de volgende pagina’s laten het We-
reld Natuurfonds en Stichting De Noordzee zien wat zij 
een goede keuze vinden met het oog op de natuur en 
het milieu.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/vis
www.noordzee.nl
www.goedevis.nl 
www.tijdvoorvis.nl
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SOORT MSC-KEURMERK PRIMA KEUZE TWEEDE KEUZE LIEVER NIET

Alaska Pollak Golf van Alaska, Beringzee Stille Oceaan (Rusland)

Dorade (goudbrasem) biologisch Middellandse Zee

Forel Noord- en West-Europa Europa Chili

Garnaal (koudwater: 
grijze, Noordse)

Westkust vs, Oostkust, 
Canada, Australië

Noordzee, Noorwegen IJsland

Garnaal (tropisch) Suriname biologisch Tijger*, King*, Gamba* /  Tijger, King, Gamba 
Roze (Stille en Indische 
Oceaan)

Harder Waddenzee

Haring Noord-Oost Atlantische 
Oceaan

Oostelijke Oostzee Westelijke Oostzee

Kabeljauw Barents-zee, Alaska, 
Oostzee

Oostelijke Oostzee, 
Barents-zee

IJsland, Westelijke 
Oostzee
Noordzee, (handlijn*)

Noordzee

Koolvis Noordzee, Noord-Oost 
Arctische Zee, Skagerrak

Faeröer, IJsland

Makreel Noord-Oost Atlantische 
Oceaan

Middellandse Zee

Meerval Nederland

Mossel Denemarken, Nederland Frankrijk (paalcultuur*) Duitsland, Denemarken

Mul Noordzee, Het Kanaal 
(fl yshoot*)

Noordzee (bodem-
trawl*), Middellandse 
Zee

Oester Nederland, Frankrijk

Paling / Europa

Pangasius NB biologisch

Rode poon Noordzee, Het Kanaal 
(fl yshoot*)

Noordzee, Het Kanaal 
(fl yshoot*)

Roodbaars IJsland Noord-Oost Atlantische 
Oceaan

Rivierkreeft China China

Sardine Portugal, Bretagne Overige gebieden

Schelvis Noorwegen, Noordzee, 
IJsland

Noordzee, Barents-zee 
(lijnen*)

Noordzee, Barents-zee 
(bodemtrawl*)

Schol Noordzee Noordzee (pulskor*), 
Oostzee

Noordzee (boomkor*), 
Keltische zee, Ierse 
zee, Het Kanaal

VISWIJZER 2011/2012 bron: www.goedevis.nl
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LEGENDA
Marine Stewardship Council (MSC), onafhankelijk keurmerk 
voor duurzame visserij. Prima keuze: niet overbevist, zorgvuldig 
gekweekt, minimale schade aan de natuur. Tweede keuze: pro-
blemen met kweek of visserij. Liever niet: wordt overbevist of 
de manier van kweken/vangen is te belastend voor de natuur.

Gekweekt (aquacultuur)  Wild gevangen
* Let op: specifi eke vangst- of kweektechniek. Meer informatie: 

www.goedevis.nl/technieken
** Tilapia komt van kwekerij die in lijn is met het nieuwe keur-

merk Aquaculture Stewardship Council (ASC).
NB Niet beoordeeld, zit in traject richting ASC-certifi cering.

Waarom de VISwijzer®?
Veel in het wild gevangen vissen worden overbevist. Er zijn 
vangsttechnieken waarbij dieren, zoals haaien en dolfi nen, ster-
ven als bijvangst of de zeebodem wordt beschadigd. Ook kweek 
van vis kan leiden tot ernstige milieuproblemen, bijvoorbeeld ver-
spreiding van ziektes en het gebruik van wilde vis als voer nodig.

Gebruik de VISwijzer®
Kijk op www.goedevis.nl voor een pdf die je kunt uitprinten en 
kunt opvouwen tot een boekje voor in je portemonnee. Gebruik 
dit in een restaurant of wanneer je vis koopt. Kies voor soorten 
met het MSC-keurmerk of uit de ‘Prima keuze’-kolom en help mee 
de natuur onder water te beschermen!

Let op het MSC-keurmerk
Producten met dit keurmerk garanderen dat deze vis op duurza-
me wijze is gevangen. Er is steeds meer MSC gecertifi ceerde vis 
te koop. Kijk op www.msc.org/nl.

Let op het etiket
Hierop moet staan waar de vis vandaan komt. Ook zou het beter 
zijn als de vangsttechniek erop staat. Dat is nu soms al het geval. 
Stel gerust vragen!

Meer weten? Kijk op www.goedevis.nl, www.wnf.nl/oceanen 
en www.noordzee.nl.

SOORT MSC-KEURMERK PRIMA KEUZE TWEEDE KEUZE LIEVER NIET

Tarbot Europa Noordzee

Tilapia biologisch, Nederland, 
Ecuador**, Hondu-
ras**, Indonesië**

Overige landen

Tong Noordzee Noordzee (kieuwnet*) Noordzee (pulskor*) Noordzee (boomkor*)

Tonijn, albacore 
(witte tonijn)

Stille Oceaan Stille Oceaan (pole & 
line, trolling*)

Atlantische Oceaan 
(pole & line, trolling*)

Atlantische Oceaan, 
Stille Oceaan

Tonijn, geelvin Stille, Indische en Atlan-
tische Oceaan (pole & 
line, trolling*)

Stille, Indische en 
Atlantische Oceaan

Tonijn, skipjack Oost-Atlantische, Stille 
en Indische Oceaan 
(pole & line*)

Stille en Indische 
Oceaan

Indische, Oost-
Atlantische Oceaan

Victoriabaars Tanzania (Naturland*) Oeganda, Kenia, 
Tanzania

Zalm Alaska biologisch Pink, Coho, Canada 
 Europa

Chili  Stille Oceaan 
(Rusland), Sockey, Canada

Zalmforel Europa

Zeebaars biologisch Noordzee, Het Kanaal 
(kieuwnet*)

Noordzee, Middellandse 
Zee (trawl*)
 Middellandse Zee
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DE PLANTAARDIGE OPLOSSING
Je hoeft geen vegetariër of veganist te worden om 
de wereld een beetje mooier te maken. Gewoon 
wat minder vlees en wat vaker plantaardige eiwit-
ten nuttigen is al een fl inke stap vooruit en verras-
send makkelijk.

Wat de gezondheid betreft is er weinig bezwaar tegen 
vegetarisch eten. Vlees is wel een goede bron van 
eiwitten, ijzer en vitamine B12, maar in principe zijn 
de voedingsstoffen uit vlees ook te halen uit zuivel, 
peulvruchten, eieren, vleesvervangers, granen en gist-
producten. Veganisten, die geen enkel dierlijk product 
gebruiken, lopen het risico op een tekort aan vitamine 
B12. Zij doen er verstandig aan een supplement te ge-
bruiken of met B12 verrijkte sojazuivel te drinken.

GEEL EN WIT
Eierdooiers zijn een belangrijke bron van de vitaminen 
A en D. Ze bevatten ook B-vitaminen, waaronder B12.
Ook zijn eieren rijk aan mineralen en sporenelementen 
als fosfor en selenium. Het witte deel van een ei be-
staat uit water en eiwitten. Die eiwitten hebben een 
hoge biologische waarde: de samenstelling ervan sluit 
nauw aan bij de behoefte van het menselijk lichaam 
– meer dan eiwitten uit zuivel en vlees. Nederlanders 
krijgen echter ook zonder eieren te eten genoeg eiwit 
van goede kwaliteit binnen.

VERVANGEN IS BETER
Vleesvervangers doen wat ze pretenderen: vlees ver-
vangen. Ze zorgen voor de benodigde voedingsstof-
fen. De productie van plantaardige varianten als noten, 
peulvruchten en kant-en-klare-vleesvervangers is (veel) 
minder belastend voor het milieu.
Vleesvervangers die worden gemaakt van soja, gisten 
en met name zuivel zorgen wel voor uitstoot van broei-
kasgassen (CO2, lachgas en methaan). De Consumen-

tenbond onderzocht de invloed van het kant-en-klaar-
product op het broeikaseffect, het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de landbouwgrond, van het begin (teelt 
van grondstoffen) tot aan de koeling in de supermarkt. 
Vooral het gebruik van eiwit uit eieren leidt tot een 
hoge uitstoot van broeikasgassen. Dit komt doordat het 
witte gedeelte van het ei grotendeels uit water bestaat. 
Voor 1 kilo eiwit zijn daarom ruim 200 eieren nodig.
Bij het gebruik van soja is rekening gehouden met de 
milieubelasting die optreedt als (tropische) bossen 
en andere natuurgebieden worden omgezet in land-
bouwgrond. Bomen en struiken worden daarbij vaak 
verbrand. Ook komen er jarenlang nog broeikasgassen 
vrij uit halfvergane resten van planten in de bodem. 
Hierdoor is de teelt van soja nogal belastend voor het 
milieu, terwijl het eigenlijk een zeer effi ciënte eiwitbron 
is. De meeste soja wordt echter geteeld voor veevoer. 
‘Groene’ soja – van goed beheerde gronden – is schaars 
en de claims zijn niet altijd goed controleerbaar.
Vleesvervangers hebben een minder grote impact 
op het milieu dan vlees. Maar sommige kant-en-klare 
vleesvervangers met veel dierlijke ingrediënten, zoals 
eieren en kaas, zorgen toch nog voor een fl inke milieu-
belasting, net als de verwerking van het product.
In de meest milieuvriendelijke voeding zorgen bonen, 
linzen, volkoren graanproducten en groenten (vooral 
donkergroene bladgroenten als spinazie) voor de 
benodigde hoeveelheid ijzer, vitaminen en eiwitten. 
Calcium en met name B12 vormen de achilleshiel. Die 
haal je het makkelijkst uit dierlijke producten.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.vegetariers.nl
www.voedingscentrum.nl/

eiwitten
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Eetpark in de duurzame nieuwe wijk Erasmus-
veld in Den Haag.
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DORST OM TE LESSEN
Drink minimaal 1,5 liter vocht per dag. Maar wat kun 
je het best nemen? Nederlands kraanwater is supe-
rieur van kwaliteit, maar water uit de fl es is sterk in 
opkomst. Voor het lichaam zijn ze allebei even goed, 
maar voor het milieu is gebotteld water een ramp. 
Gelukkig hebben we ook nog koffi e, thee en wijn.

WATER
Leidingwater is verreweg de beste en goedkoopste 
dorstlesser. In Nederland is het kraanwater van zeer 
hoge kwaliteit. Het is ook nog 150 keer goedkoper 
dan water dat in pakken of fl essen in de supermarkt 
wordt verkocht. Ook vanuit milieuoogpunt is kraan-
water de beste keuze. De transportkosten zijn lager en 
er is geen verpakkingsmateriaal nodig. Leidingwater 
is ongeveer 30 keer minder belastend voor het milieu 
dan het meest milieuvriendelijk verpakte water. Water 
in een glazen fl es belast het milieu zelfs 1.300 keer 
zoveel als leidingwater.

KOFFIE
Alleen in België, Luxemburg en Scandinavië wordt 
meer koffi e gedronken dan in Nederland. Dat betekent 
werk voor talloze kleine familiebedrijfjes, voornamelijk 
in Brazilië, Colombia, Afrika en Azië, waar 70% van 
onze koffi e vandaan komt. De overige 30% is afkom-
stig van grote plantages. Er zijn zo’n 25 miljoen gezin-
nen afhankelijk van de koffi eteelt. Zij hebben een hard 
leven: slechte huisvesting, lage lonen, geen scholing 
en weinig eten. Hun inkomen staat continu onder druk 
door de lage koffi eprijzen op de wereldmarkt.
Max Havelaar stelt de Nederlander al een kwarteeuw 
in staat bewust voor eerlijke koffi e te kiezen. Die koffi e 
wordt geteeld, geoogst en verhandeld onder goede so-
ciale omstandigheden. De boeren krijgen een eerlijke 
prijs en er wordt ook gelet op het milieu. Max Have-
laarkoffi e heeft een marktaandeel van ongeveer 5%.

Ook is er het keurmerk Utz Certifi ed (voorheen Utz 
Kapeh, wat ‘goede koffi e’ betekent in Mayataal). Het 
keurmerk stelt eisen aan arbeidsomstandigheden, wel-
zijn, milieu en hygiëne. Er worden geen prijsafspraken 
gemaakt. Utz Certifi ed-koffi e beslaat inmiddels 15% 
van de markt. Het huismerk van Albert Heijn draagt bij-
voorbeeld dit logo, maar ook Simon Lévelt en Douwe 
Egberts zijn bij deze keurmerkorganisatie aangesloten. 
In de supermarkten is ook koffi e te koop met het Rain-

Huisbruis
Nederlands kraanwater is van uitstekende kwa-
liteit en bij blinde smaakproeven geven veel 
consumenten de voorkeur aan kraanwater boven 
water uit de supermarkt. Flessenwater is ook 
niet gezonder dan kraanwater en voor het milieu 
een regelrechte ramp. Plastic fl essen maken, 
vullen en transporteren is echt het paard achter 
de wagen spannen. Voor plat water kun je je dat 
gesjouw besparen. En voor bubbels? Ook daar-
voor bestaan thuisoplossingen. Met een simpel 
apparaat dat geen stroom gebruikt, kun je kool-
zuur toevoegen aan met kraanwater gevulde fl es-
sen. Hoeveel bubbels je wilt, bepaal je helemaal 
zelf. Een beginset kost nieuw rond de €70, maar 
er is een levendige tweedehandsmarkt. Nieuwe 
koolzuurcilinders kosten €11 (statiegeld eenma-
lig €20) en zijn goed voor zo’n 60 liter huisbruis. 
Hoe vaker je hem gebruikt, hoe goedkoper het 
wordt. Helemaal voordelig is zelf frisdrank maken 
met dit systeem. Bestellen en vervangen kan per 
postorder bij Sodaclub (www.sodaclub.nl). Op de 
site staat ook een lijst van winkels waar je de lege 
cilinders kunt omruilen voor een volle.
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forest Alliance-certifi caat. Ook dit keurmerk staat voor 
goede sociale omstandigheden voor de arbeiders en 
zorg voor het milieu.
Bij de reguliere koffi eteelt wordt gebruikgemaakt 
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld 
tegen schimmel. Ook verdwijnen er natuurlijke bossen 
ten gunste van de koffi eteelt, vooral in Brazilië en Viet-
nam. In de biologische koffi eteelt worden geen chemi-
sche bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

THEE
Voor het drogen van thee wordt veel brandhout ge-
bruikt, wat tot ontbossing leidt. Ook worden bestrij-
dingsmiddelen ingezet. Omdat theeplanten op berg-
hellingen staan, spoelen deze middelen gemakkelijk 
weg, zodat ook de omgeving vervuilt.
Net als bij koffi e hebben de arbeiders op theeplanta-
ges niet altijd een goed leven. Dat geldt vooral voor 
de plantages in Oost-Afrika. Er is biologische thee te 
koop met het EKO-keurmerk en er is reguliere thee met 
het Max Havelaar-keurmerk en het Rainforest Alliance-
keurmerk.

WIJN
De productie van wijn heeft invloed op het milieu. Die 
invloed wordt hoofdzakelijk bepaald door de teelt van 
de druiven, met name door het gebruiken van land. Bij 
de druiventeelt wordt soms kwistig gesproeid met be-
strijdingsmiddelen. Op tafeldruiven uit Zuid-Europese 
landen zitten regelmatig resten bestrijdingsmiddelen, 
meer dan op druiven uit Chili of de Verenigde Staten.
Biologische wijn wordt gemaakt van biologisch 
geteelde druiven. Bij de teelt worden geen chemisch-
synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
gebruikt. Wel wordt in de biologische teelt zwavel en 
Bordeauxse pap gebruikt. Dat laatste is een mengsel 
van kopersulfaat en gebluste kalk en beschermt tegen 
schimmel.
Ook in wijn van biologisch geteelde druiven wordt 
sulfi et gebruikt om oxidatie en bederf tegen te gaan. 
De gebruikte hoeveelheden zijn veelal lager dan in 

reguliere wijn. Aan rode wijn mag maximaal 160 
milligram sulfi et per liter worden toegevoegd en aan 
witte wijn maximaal 210 milligram. Vermelding van het 
gebruik van sulfi et (boven een bepaalde grenswaarde) 
is tegenwoordig verplicht en staat dan ook op bijna alle 
wijnetiketten.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.maxhavelaar.nl
www.rainforest-alliance.org
www.utzcertifi ed.org
www.wetapwater.com
www.sodaclub.nl
www.storyofstuff.org/

movies-all/story-of-bottled-
water
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EERLIJKE HANDEL 
Westerse consumenten hebben de keuze uit een 
groeiend assortiment ‘eerlijke’ levensmiddelen en 
non-foodartikelen die qua prijs en kwaliteit concur-
reren met het reguliere aanbod. ‘Fair trade’ zorgt 
dat boeren en arbeiders in de derde wereld een 
rechtvaardige prijs voor die producten krijgen. 

De populariteit van eerlijke handelswaar groeit: in 2010 
hebben ruim een half miljoen nieuwe huishoudens fair-
tradeproducten gekocht. Op de ruim 7 miljoen huishou-
dens in Nederland is dat een groei van 17%. Sinds 2008 
laat de Nationale Commissie voor Internationale Samen-
werking en Duurzame ontwikkeling (NCDO) onderzoeken 
waarom mensen fairtradeproducten kopen. Ze hebben 
vooral ideologische motieven, zo blijkt uit de reacties. 
Consumenten kopen eerlijke koffi e en andere levens-
middelen ‘om boeren en producenten in armere landen 
te steunen’, vanwege de ‘promotie van eerlijke handel’ 
en ook omdat ze ‘iets willen doen voor het goede doel’.
De groei van het afgelopen jaar komt mede door de 
uitbreiding van het assortiment en de verbeterde 
zichtbaarheid in de winkels. Vooral de aandacht voor 
verantwoorde chocoladeletters heeft ervoor gezorgd 
dat er meer eerlijke chocolade is verkocht. Ook het 
besluit van Verkade om voor zijn chocolade alleen nog 
fairtradecacao in te kopen is van invloed geweest. 
Albert Heijn heeft sinds enige tijd het ‘Puur en eerlijk’-
label, waaronder ook een aantal fairtradeproducten 
wordt verkocht (rijst en vruchtensappen bijvoorbeeld).

GOEDE SMAAK 
Hoe zit het met de smaak van fairtradeproducten? 
Bijna driekwart van de ondervraagden vindt eerlijke 
koffi e beter van smaak of proeft geen verschil met 
andere koffi emerken. Bij andere levensmiddelen vindt 
82% de smaak beter of proeft geen verschil met 
bijvoorbeeld ‘gewone’ bananen of chocolade. Slechts 

2% is ontevreden over de smaak van fairtradelevens-
middelen.

KEURMERKEN VOOR EERLIJKE HANDEL
Max Havelaar was in Nederland het eerste fairtra-
dekeurmerk. Het begon in 1988 met koffi e, maar 
is inmiddels te vinden op thee, chocolade, fruit, 

Wat is fair trade? 
Er is geen wettelijk beschermde defi nitie van eer-
lijke handel, maar de World Fair Trade Organization 
(WFTO) heeft tien heldere uitgangspunten om fair 
trade te onderscheiden: 

 Kansen bieden aan kansarme producenten 
 Transparantie
 Eerlijke handelsvoorwaarden
 Verantwoorde prijzen, leefbare lonen
 Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
 Gelijke kansen
 Verantwoorde arbeidsomstandigheden
 Capaciteitsopbouw
 Zorg voor het milieu
 Promotie van fair trade

Fair trade betekent niet per defi nitie dat gewas-
sen biologisch worden geteeld en het klimaat 
maximaal wordt beschermd. Er is ook kritiek op 
fairtrade-initiatieven. Zo zijn sommige partijen van 
mening dat je kinderarbeid niet per defi nitie moet 
afwijzen en ook dat het succes van eerlijke handel 
vooral te danken is aan de wens van de westerse 
consument om zijn geweten te sussen en veel 
minder aan de verbeterde economische structuren 
aan de andere kant van de wereld.
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vruchtensappen, wijn, pindakaas 
en ook non-food. De stichting Max 
Havelaar kent het keurmerk toe aan 
levensmiddelen en andere producten 
uit ontwikkelingslanden die worden 
geproduceerd en verhandeld onder 

eerlijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast gelden 
strenge milieueisen. Het keurmerk is genoemd naar 
koffi ehandelaar Max Havelaar uit de gelijknamige ro-
man van Multatuli uit 1860. Het boek stelt de sociale 
misstanden in de koffi eteelt in Nederlands-Indië aan 
de kaak. Intussen zijn in Nederland meer dan 250 
producten met het Fairtrade/Max Havelaarkeurmerk 
te koop en wordt het gebruikt in 22 andere landen. 
Omdat Max Havelaar in het buitenland nauwelijks 
bekend is, staat steeds vaker alleen het woord ‘FAIR-
TRADE’ in het logo. 
De Fairtrade Labelling Organizations International (FLO-
eV) stelt de criteria vast en helpt boeren en arbeiders 
in ontwikkelingslanden de normen te halen. Het onaf-
hankelijke FLO-Cert controleert met 54 inspecteurs of 
de normen worden gehaald. 

Rainforest Alliance is een Ame-
rikaans keurmerk voor eerlijke 
producten uit regenwoudrijke 
gebieden. Het keurmerk wordt 
verleend aan producten die eerlijk 
worden geproduceerd en verhan-

deld en het milieu respecteren. Belangrijke criteria 
zijn bescherming van het regenwoud en het welzijn 
en inkomen van arbeiders. Rainforest Alliance contro-
leert bij bananen, tropische vruchten, cacao, koffi e en 
thee of ze aan de criteria voldoen. Dat is een lijst met 
200 eisen op het gebied van natuur-, water- en bos-
beheer. Bovendien moeten werknemers op plantages 
minstens het minimumloon en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige 
leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max 
Havelaarkeurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen 
prijsgaranties worden gegeven aan boeren. Samen 

met externe organisaties en experts voert de Rain-
forest Alliance zelf de controle uit.

UTZ Certifi ed is een internationaal 
geaccepteerd keurmerk voor eer-
lijke handel. Het keurmerk staat op 
koffi e, thee en chocolade afkom-
stig van boeren die oog hebben 
voor mens en milieu. Zij gebruiken 

bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garande-
ren goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. 
Terwijl Max Havelaar zich richt op kleine boeren, kun-
nen bij UTZ Certifi ed ook boeren met een groot bedrijf 
meedoen. Dat geeft ook grote koffi ebranders, die op 
grote schaal koffi e inkopen, de mogelijkheid dat ver-
antwoord te doen. UTZ Certifi ed leert boeren te werken 
met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. 
De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze 
is niet gegarandeerd. Meer dan de helft van alle koffi e 
die in Nederland wordt verkocht heeft tegenwoordig 
het UTZ Certifi ed-keurmerk. Voor de controle worden 
externe organisaties ingeschakeld. 

Fair Trade Original is een Neder-
landse organisatie die levensmid-
delen en woon- en modeaccessoires 
uit ontwikkelingslanden in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika importeert. 
Denk aan koffi e, thee, bananen in de 

supermarkt en ook aan badlakens en serviesgoed. Te 
koop bij WAAR, wereldwinkels, supermarkten, woon- en 
cadeauwinkels. Hoewel het bedrijf niet gericht is op 
het maken van winst, is het logo van Fair Trade Ori-
ginal een merkaanduiding en dus geen onafhankelijk 
keurmerk. Niet alle producten die Fair Trade Original 
importeert, krijgen het Max Havelaarkeurmerk.

MEER INFORMATIE
www.maxhavelaar.nl/

producten/zoeken
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Zie Beter Leven-kenmerken
1, 2 of 3 sterren
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  DEZE KEURMERKEN HELPEN JE BIJ HET 
KIEZEN VOOR DUURZAME VOEDING
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LEGENDA bron: Milieu Centraal

(Kijk voor de uitgebreide legenda op pag. 126)

Zeer strenge criteria/controle

Goede criteria/controle

Matige criteria/controle

Zwakke criteria/controle

Zeer zwakke criteria/controle

N.v.t.

Handelsmerk, geen keurmerk.
Gaat vaak vergezeld van 
keurmerk Max Havelaar.
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KLEDING & 
VERZORGING

Stijl en duurzaamheid gaan heel goed samen, maar 

verantwoorde mode is niet op elke straathoek te vinden.
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METTE TE VELDE
CREATIEF MET AARDBEIEN

De pessimist ziet de moeilijkheid 

in elke mogelijkheid. De optimist 

ziet de mogelijkheid in elke 

moeilijkheid. Winston Churchill zei 

het, Mette te Velde draagt het uit. 

Met Strawberry Earth wil ze de 

wereld een beetje mooier maken.
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WAT IS DUURZAAM LEVEN?
‘Leven in harmonie met je omgeving, rekening hou-
den met mensen, dieren en natuur. Of het nu gaat 
om het openen van een nieuwe bankrekening, het 
doen van je dagelijkse boodschappen, het kopen 
van een pot verf of het boeken van een reis: weet 
dat jouw keuze impact heeft op de wereld.’

WAT IS JE PERSOONLIJKE VOORDEEL BIJ DIE BEWUSTE 
KEUZEN?

‘Duurzame producten worden met aandacht en lief-
de gemaakt door bevlogen mensen die een verhaal 
meegeven aan hun werk. Geen anonieme massa-
productie dus. Ik wil weten waar iets vandaan komt 
en wie het heeft gemaakt. En ik wil ook weten dat 
je geen bedrijf sponsort dat de wereld vervuilt of 
arbeiders laat werken onder rottige omstandighe-
den. Liever genieten van iets wat echt mooi is en 
beklijft dan een zak vol wegwerpartikelen waar je 
eigenlijk geen waarde aan hecht. Spullen krijgen 
hierdoor weer de waarde die ze ooit hadden.’

WAAROM IS DUURZAAM LEVEN NIET DE NORM?
‘Het is voor consumenten vaak moeilijk om erach-
ter te komen onder welke omstandigheden een 
product wordt gemaakt. Industrieën die het niet 
zo nauw nemen met mens, dier en natuur kunnen 
veel goedkoper produceren, waardoor eerlijke pro-
ducten veel te duur lijken. Koop je voor een euro 
liever een biologische appel of een hamburger bij 
een fastfoodtent? De verhoudingen zijn compleet 
zoek. Maar voor de meeste consumenten is de 
prijs doorslaggevend.’

WAT DOEN WE ERAAN?
‘De prijsbarrière is een gevolg van oneerlijke 
concurrentie. Een hele kip voor €3 kan niet en die 
moet uit de schappen verdwijnen. Als het prijs-
verschil kleiner wordt, zullen meer mensen kiezen 
voor verantwoorde producten die vervolgens door 

een grotere vraag goedkoper worden. Dat het 
vliegtuig goedkoper is dan de trein kan niet klop-
pen. Dat moet ook worden rechtgetrokken.
Het is vaak onduidelijk wat duurzaam nu precies 
inhoudt. Een keurmerk met “duurzaam” of “EKO”
zegt niet genoeg. Bedrijven moeten helder op hun 
producten zetten hoe het gemaakt is en door wie.’

HEEFT DUURZAAMHEID OOK EEN IMAGOPROBLEEM?
‘Je bedoelt dat duurzaam leven afzien is? Consu-
minderen en met een dekentje op de bank omdat 
de kachel niet hoger mag? Ik ben helemaal voor 
energie en waterbesparing, dat is goed voor het 
milieu én voor mijn portemonnee. Maar dan wel 
met slimme innovaties die het leven beter maken, 
voor mij en de rest van de wereld.
Overigens is een deel van het imagoprobleem 
reëel. De presentatie en uitstraling van veel duur-
zame producten zijn suf en onaantrekkelijk. Dat is 
voor zeer bewuste consumenten geen probleem, 
maar de massa trek je daarmee niet over de streep. 
Gelukkig verandert dit in rap tempo en zie je steeds 
meer stijlvolle duurzame producten.’

ZITTEN JE EIGEN IDEALEN JE WELEENS IN DE WEG?
‘Zeker. Ik ben dol op douchen, dus ik draai niet de 
kraan dicht na anderhalve minuut. Maar je zult me 
nooit met een plastic fl esje bronwater zien. Ieder-
een aan het kraanwater! De burger in mij kiest voor 
een reis naar Londen de trein, maar de consument 
Mette weet dat het vliegtuig goedkoper is. Uit-
eindelijk kies ik wel voor de trein, dan kan ik ook 
lekker werken, maar raar is het wel. Belangrijk is 
dat je niet te streng bent voor jezelf, het moet geen 
opgave worden.’

HOE DRAAGT JOUW BEDRIJF STRAWBERRY EARTH BIJ 
AAN EEN DUURZAME WERELD?

‘We richten onze groene boodschap vooral op blog-
gers, mode-ontwerpers, designers, copywriters, 
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fotografen en fi lmmakers, omdat dit de creatieve 
voorhoede is die de trends bepaalt. Ze vormen 
een doelgroep waar alle marketeers op azen, 
maar die heel moeilijk “te vangen” is. Na drie jaar 

bloggen en de organisatie van diverse evenemen-
ten is er een serieuze fanbase ontstaan die keen 
on green is. De volgende stap is zorgen dat meer 
mensen ons weten te vinden. We willen zo veel 
mogelijk mensen inspireren met onze duurzame 
ervaringen en producten van bedrijven die wij te 
gek vinden.’

WAT BEDOEL JE MET JOUW MOTTO ‘DON’T JUST BUY 
GREEN, BUY AWESOME’?

‘Strawberry Earth gaat verder dan alleen “groen”. 
Dat is voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. Green-
washers – producten of diensten die ten onrechte 
beweren goed voor het milieu te zijn – komen er 
bij ons niet in, maar duurzame producten die qua 
stijl niet bij Strawberry Earth passen ook niet. 
Het moet awesome zijn: gaaf. Datzelfde geldt 
voor onze partners. Dat zijn mensen die hun nek 
hebben uitgestoken en de weg vrijmaken voor al 
die andere bedrijven die hen zullen volgen in hun 
duurzame aanpak.’

WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE BEZIGHEDEN NAAST 
STRAWBERRY EARTH?

‘Een eigen bedrijf opzetten omdat je iets wilt 
veranderen, doe je niet van negen tot vijf, maar ei-
genlijk altijd. Als ik wil ontspannen, ga ik het liefst 
langs bij mijn familie en vrienden. Daarnaast doe 
ik aan yoga, ga ik fi etsen of pak ik een goed boek. 
Verder schrijf ik graag en houd ik van zingen. En als 
het even kan, maak ik ook graag een mooie reis.’

Mette te Velde werd 32 jaar geleden geboren in het Noord-
Hollandse gehucht Barsingerhorn. Als journalist zag zij in 
New York het groene licht. Niet toekijken, maar meedoen. 
Samen met haar partner Ikenna Azuike richtte ze in 2008 
Strawberry Earth op en sindsdien organiseert ze onder 
meer een duurzaam fi lmfestival. In 2011 startte ze Deals, 
een duurzame variant van websites als Groupon.

Mettes makkelijke moves
Stap over naar de Triodos Bank of de ASN Bank, 
want die investeren in duurzaamheid. Banken 
moeten transparanter en duurzamer worden. 
Beloon de banken die het ook echt zijn.
Voor veel mensen is een deelauto fi nancieel 
veel aantrekkelijker dan een eigen auto. Vooral in 
de steden is het aanbod steeds beter en je hoeft 
je geen zorgen te maken over dure, schaarse 
parkeergelegenheid. Dubbele winst dus.
Koop eten van het seizoen en uit de buurt. Dat 
is goedkoper en gezonder. Het is bovendien 
leuker, want seizoensgroenten als zomerkonin-
kjes of asperges smaken extra lekker als je er 
een tijdje op hebt moeten wachten.
Vind je het moeilijk of heb je geen tijd om duur-
zame boodschappen te kopen? Sluit je aan bij 
www.dekat.nl, www.thijl.nl of www.lindenhoff.
nl. Zij bezorgen duurzame boodschappen aan 
huis. De producten zijn altijd kakelvers en het is 
telkens weer een verrassing wat je krijgt. Voor 
kantoorlunches is www.debuurtboer.nl een 
goede optie.
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KLEREN MAKEN DE MENS
Steeds meer grote kledingketens verkopen ook 
kleding van biologisch katoen. Er zijn zelfs hippe 
merken die zich geheel toeleggen op duurzame 
mode. Maar de weerbarstige praktijk is dat het 
marktaandeel van verantwoorde kleding slechts 
enkele procenten bedraagt.

Mode en milieu liggen elkaar niet. De snelle opeenvol-
ging van stijlen en trends belast het milieu en bevor-
dert dubieuze arbeidsomstandigheden. Het verbou-
wen van katoen vergt veel water, bestrijdingsmiddelen 
en mest. Bij bewerkingen als verven, stonewashen,
kreukvrij of waterafstotend maken, worden vaak scha-
delijke chemicaliën gebruikt en geloosd.

TWEEDE LEVEN
De gemiddelde Nederlander ontdoet zich jaarlijks van 
ruim 12 kilo textiel. Ongeveer eenderde wordt opnieuw 
gebruikt en gaat naar familie of vrienden, naar de 
tweedehandsmarkt of in de textielcontainer. Geschikt 
voor hergebruik zijn schone en droge kledingstukken, 
schoenen, linnengoed en accessoires. Van gescheurde 
kleding of versleten beddengoed kunnen nog poets-
doeken en isolatiematerialen worden gemaakt.
Hergebruik ontlast het milieu. De export van tweede-
handskleding zorgt niet alleen voor werkgelegenheid 
in Afrika en Azië, maar levert natuurlijk ook goedkope 
kleding op voor de arme bevolking.

LAGE LONEN
De meeste kleding komt uit Aziatische lagelonenlan-
den, waar vaak lange dagen worden gemaakt onder be-
denkelijke arbeidsomstandigheden, zoals gedwongen 
overwerk, discriminatie, gebrekkige veiligheid en een 
verbod op vakbonden. De loonkosten voor het naaien 
van een kledingstuk bedragen meestal minder dan 5% 
van de verkoopprijs. Reclame en de winst voor de (tus-
sen)handel voeren de kosten het meest op.
Volgens de Schone Kleren Campagne (SKC) is er geen 
sprake meer van grootschalige kinderarbeid. Tegen-
woordig vormen de absurd lage lonen en de slechte 
werkomstandigheden het grootste probleem, terwijl 
uit de enorme marges op modemerken gemakkelijk 
een redelijk salaris zou kunnen worden betaald.

SCHONE KLEREN
De SKC voert sinds 1990 wereldwijd actie om de 
arbeidsomstandigheden in de kleding- en sportgoe-
derenindustrie te verbeteren en de bewustwording 
van arbeidsrechten en milieu te vergroten. De SKC

wil de industrie stimuleren zich in te zetten voor een 
leefbaar loon en onafhankelijke controle van arbeids-
omstandigheden, en zich daarnaast te houden aan 
een gedragscode die gebaseerd is op de normen van 
de International Labour Organisation (ILO). De inspan-
ningen van de SKC zijn niet zonder resultaat: in Europa 
is een discussie ontstaan tussen kledingbedrijven. Ook 
worden in Zweden, Zwitserland, Frankrijk, Engeland en 
Nederland experimenten met controle uitgevoerd. Er 
wordt onderzocht op welke manier de kledingindustrie 
gecontroleerd kan worden op de arbeidsomstandig-
heden en de naleving van de gedragscode.

GEDRAGSCODES & KEURMERKEN
Net als bij keurmerken liggen ook bij gedragscodes 
wildgroei en greenwashing op de loer. Gedragscodes 

MEER INFORMATIE
www.thijl.nl
www.strawberryearth.com
www.lindenhoff.nl
www.debuurtboer.nl
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geïnspireerd op de normen van de ILO zijn een goed 
uitgangspunt:

vast arbeidscontract;
geen dwangarbeid;
geen kinderarbeid;
geen discriminatie;
leefbaar loon;
vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhan-
deling;
beperkt aantal werkuren en overwerk;
veilige en gezonde omstandigheden.

Deze normen vinden we bijvoorbeeld terug in de 
gedragscodes van:

Fair Wear Foundation;
Made By;
SA 8000, Ethical Trade Initiative (ETI);
Workers Right’s Consortium (WRC);
Fair Labour Association (FLA).

Minder vergaande eisen staan in de gedragscodes van:
Business Social Compliance Initiative (BSCI);
Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP);
Eigen gedragscodes van individuele bedrijven. 
Sommige bedrijven geven via hun website informa-
tie over de gedragscode waarbij ze zijn aangesloten 
of leggen uit welke eigen gedragscode ze hanteren.

Een gedragscode is meestal niet terug te vinden als 
stempel of label in een kledingstuk; daarvoor bieden 
alleen de keurmerken van Max Havelaar, Made Bye 
(blauwe knoop) en EKO (Sustainable Textile) de consu-
ment houvast. Kledingkeurmerken die eisen stellen op 
het gebied van milieu zijn:

Europees Ecolabel: alle (synthetische) stoffen;
Global Organic Textile Standard (GOTS): natuurlijke 
stoffen;
Organic Exchange: natuurlijke stoffen;
Internationaler Verband Naturtextilwirtschaft (IVN): 
natuurlijke stoffen;
Demeter: vooral wollen kleding van biologisch-
dynamisch gehouden dieren;
Ökotex Standard 100/1.000: kleding zonder scha-
delijke stoffen voor de mens (100) en het milieu 
(1.000);
Max Havelaar: minder milieubelastende katoenteelt 
(en eerlijke prijs voor de boer).

Tips
Kies voor kleding met een milieukeurmerk en/
of erkende gedragscode.
Voor biologisch katoen worden geen bestrijdings-
middelen, kunstmest en chemicaliën gebruikt.
Stoffen van linnen, hennep en brandnetel vor-
men een alternatief voor katoen.
Kies voor tijdloze stijl en kwaliteit.
Overweeg aanschaf van tweedehandskleding.
Verkoop waardevolle vintage kleding op de 
tweedehandsmarkt.
Breng afgedankte kleren naar de kringloop-
winkel of kledingcontainer.
Eenmalig een bijzonder kledingstuk nodig? 
Denk aan huren.
Volg de wasinstructies op het etiket, dan blijft 
de kleding langer mooi.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/eerlijke-kleding

Eerlijke kleding:
www.goedewaar.nl www.fairwear.nl
www.made-by.org www.schonekleren.nl
www.rankabrand.nl www.allesduurzaam.nl
www.bionext.nl

Inzamelen/recyclen:
www.textielrecycling.nl www.reshare.nl
www.humana.nl www.kici.nl
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SPIEGELTJE, SPIEGELTJE 
AAN DE WAND…
Of het nu is omdat we een schoon volkje zijn of 
gewoon graag een beetje aandacht aan onszelf 
besteden, we spenderen heel wat tijd in de badka-
mer en voor de spiegel. Natuurlijk met een lekker 
zeepje en een fi jne crème. Hoe worden ze gemaakt 
en waar gaan ze heen als ze door het doucheputje 
zijn gespoeld?

In zeep, crèmes, lippenstift en tal van andere verzor-
gingsproducten zit het vet van de oliepalm. Palmolie 
is een veelzijdig ingrediënt, dat ook te gebruiken is 
in voedingsmiddelen en als brandstof voor motoren. 
Maar de productie ervan verloopt niet altijd even 
schoon.
Iets meer dan de helft van de palmolie is afkomstig 
uit Maleisië en ongeveer 40% uit Indonesië. Voor de 
aanleg van oliepalm-
plantages wordt tro-
pisch bos gekapt. Dat 
betekent een forse 
aanslag op het leef-
gebied van bedreigde 
diersoorten als de 
Aziatische olifant, de 
Sumatraanse tijger 
en de neushoorn. De 
arbeidsomstandighe-
den op de plantages 
zijn vaak bedroevend en de productie zorgt voor veel 
vervuiling. Zo worden resten van uitgeperste oliepalm-
vruchten vaak in rivieren geloosd, met rotting en vis-
sterfte tot gevolg.
Gelukkig is er sinds november 2008 duurzame palm-
olie beschikbaar, zij het nog op beperkte schaal. Maar 

als het aan de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie 
(RSPO) ligt, heeft in 2013 de helft van alle palmolie 
een duurzaamheidscertifi caat. De Ronde Tafel is een 
overlegorgaan waarbij palmolieproducenten, voedings-
middelenindustriëlen en maatschappelijke organisaties 
als het Wereld Natuur Fonds zijn aangesloten. Ver-
schillende cosmeticabedrijven claimen ’goed gebruik’ 
van palmolie. Grootverbruiker Unilever zegt dat alle 
palmolie in 2012 door duurzaamheidscertifi caten 
wordt afgedekt, maar ook dat daarvoor pas in 2020 
garanties kunnen worden afgegeven.

DRIJFGASSEN
Met de ozonlaag gaat het een stuk beter sinds cfk’s 
uit spuitbussen en koelkasten zijn verdwenen. Maar in 
persoonlijke verzorgingsproducten komen nog steeds 

andere soorten drijfgas-
sen en oplosmiddelen voor. 
Oplosmiddelen zijn vluchtige 
organische stoffen die mede-
verantwoordelijk zijn voor 
smogvorming. Smog (ver-
vuilde lucht die als een mist 
over stad en land kan liggen) 
kan leiden tot klachten aan 
de luchtwegen. Verzorgings-
producten nemen bijna 7% 
van de totale uitstoot van 

vluchtige organische stoffen voor hun rekening.
Volgens Milieu Centraal komen de meeste schadelijke 
drijfgassen en oplosmiddelen vrij uit deodorant en 
haarlak. Deodorants in rollers, mechanische verstui-
vers en sticks bevatten geen drijfgas. Ook voor haarlak 
is mechanische verstuiving een milieuvriendelijker 

Tips
Koop een mechanische verstuiver, een stick 
of een deoroller in plaats van een spuitbus met 
drijfgas.
Wees zuinig met producten die veel oplos-
middelen bevatten, zoals nagellak(remover), 
parfum en aftershave.
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Grootschalige kap regenwoud in West-Papoea 
(Indonesië) ten behoeve van oliepalmakkers.
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alternatief. Aftershave, parfum en nagellakremover 
bevatten veel oplosmiddelen. Maar omdat we hiervan 
relatief weinig gebruiken, is hun aandeel in de totale 
uitstoot van vluchtige organische stoffen beperkt.

WATERZUIVERING
Bijna alle verzorgingsproducten belanden na een bad 
of douche in het riool. Waterzuiveringsinstallaties ver-
wijderen verreweg de meeste stoffen uit het rioolwa-
ter. Van sommige slecht afbreekbare (giftige) stoffen 
uit verzorgingsproducten is onduidelijk óf en in welke 
mate ze terechtkomen in het oppervlaktewater.

NATUURLIJK BETER?
Sommige cosmeticamerken profi leren zich als ‘na-
tuurlijk’ of ‘plantaardig’. Hun producten bevatten dan 
(onder andere) plantaardige ingrediënten. Het voordeel 
van planten is dat die hernieuwbaar zijn en dus niet 
opraken, in tegenstelling tot aardolie. De andere kant 
van de medaille is dat er landbouwgrond nodig is voor 
de teelt van plantaardige grondstoffen. Goede land-
bouwgrond is schaars en uitbreiding ervan betekent 
vaak dat er (tropisch) bos voor moet verdwijnen.

DIERPROEVEN VERBODEN
Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische 
producten zijn in Nederland sinds 1995 verboden en 
in Europa sinds 2004. Vanaf 2013 geldt er bovendien 
een handelsverbod voor (ingrediënten van) cosmetica 
waarvoor recent dierproeven zijn gedaan – ook als dat 
elders in de wereld is gebeurd. Hiermee komt een 
einde aan vrijwel alle dierproeven voor cosmetica. 
Ingrediënten die in het verleden op dieren zijn getest, 
worden niet verboden.

WEGGOOIEN 
Restanten van verzorgingsproducten hoeven niet bij 
het Klein Chemisch Afval (KCA), ook nagellak(remover) 
en lege spuitbussen niet. Lege plastic verpakkingen – 
ook die met vettige restanten – kunnen bij het plastic 
verpakkingsafval. Spoel resten bodylotion, zonne-

brandolie of andere vettige producten niet door het 
riool, want het vet kan voor verstopping zorgen. De 
meeste zonnebrandmiddelen bieden ook een jaar na 
openen nog voldoende bescherming. Weggooien is 
alleen aan de orde als het niet meer goed ruikt of niet 
mengt na het schudden.

NANOTECHNOLOGIE
In persoonlijke verzorgingsproducten wordt de laat-
ste jaren steeds vaker nanotechnologie gebruikt. 
Nanodeeltjes (1 nanometer = 1 miljoenste millimeter) 
hebben andere eigenschappen dan grotere deeltjes, 
waardoor materialen kunnen worden gemaakt met 
nieuwe eigenschappen. Nanotechnologie wordt onder 
meer gebruikt in zonnebrandmiddel en deodorant.
Over eventuele risico’s voor mens en milieu is weinig 
bekend. Het onderzoek hiernaar staat nog in de kin-
derschoenen. De Nederlandse Cosmetica Vereniging 
eist een wetenschappelijke toets voor het gebruik van 
nanotechnologie. Ook de Consumentenbond wil dat er 
meer onderzoek wordt gedaan naar mogelijke risico’s 
van nanotechnologie en dat het gebruik ervan op het 
etiket wordt vermeld.
Volgens de Stichting Natuur en Milieu beschermt de 
wet de burgers niet goed genoeg op dit terrein. De 
overheid zou daarom regels moeten stellen om het ge-
bruik van nanotechnologie te beperken. In 2013 wordt 
in Nederland de Cosmetica Richtlijn vervangen door de 
Europese Cosmetica Verordening. Belangrijk zijn veilig-
heid en etikettering: op het etiket moet onder meer 
komen te staan of het product nanodeeltjes bevat.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.ncv-cosmetica.nl
www.isditproductveilig.nl
www.proefdiervrij.nl
www.cosmeticaklachten.nl
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LEGENDA bron: Milieu Centraal

(Kijk voor de uitgebreide legenda op pag. 126)

Zeer strenge criteria/controle

Goede criteria/controle

Matige criteria/controle

Zwakke criteria/controle

Zeer zwakke criteria/controle
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  DEZE KEURMERKEN HELPEN JE BIJ HET 
KIEZEN VOOR DUURZAME KLEDING
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HUIS & HAARD
Duurzaam wonen is bij uitstek een kwestie van comfort. 

Betere isolatie en slimmere verwarming maken 

het huis aangenamer en goedkoper.
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JOHANNES OUT
WONEN IN EEN TANKSTATION

Een huis dat in zijn eigen 

energiebehoefte voorziet, hoeft 

geen Hobbitbunker te zijn. 

Johannes Out van InnoConstruct 

bouwde in Leusden een 

energiecentrale om in te wonen. 

Het in de kenmerkende jaren-30-

stijl opgetrokken huis, is tevens 

het tankstation voor de elektrische 

auto van de familie. Wie de 

investering kan opbrengen, 

bespaart enorm en woont veel 

comfortabeler.

56



HOE MAAK JE VAN EEN GEWOON HUIS EEN ENERGIE-
LEVEREND HUIS?

‘Door goed te isoleren en zelf duurzame ener-
gie op te wekken. Voor de verwarming worden 
aardwarmte en zonnecollectoren gebruikt. Een 
windturbine en zonnepanelen leveren de elektri-
citeit voor de zeer energiezuinige verlichting en 
apparatuur. Alle maatregelen opgeteld levert een 
energieplushuis meer op dan het verbruikt. Het 
overschot is genoeg om zo’n 5.000 kilometer met 
je elektrische auto te rijden.’

WAARIN ONDERSCHEIDT JULLIE POWERHOUSE ZICH 
VAN HET AL LANGER BEKENDE PASSIEFHUIS?

‘Passiefhuizen proberen het energiegebruik te 
minimaliseren door extreme isolatie. Dat levert 
heel dikke muren op. Maar een verdubbeling van 
isolatiedikte heeft geen verdubbeling van de iso-
latiewaarde tot gevolg en ook geen halvering van 
het energiegebruik. Investeren in een extra zon-
nepaneel op het dak is goedkoper en levert meer 
op dan 20 centimeter extra wanddikte. Een ander 
voordeel is dat deze techniek ook kan worden 
toegepast op standaardhuizen, zoals de gewilde 
jaren-30-woningen.

HOE EXPERIMENTEEL IS EEN ENERGIELEVEREND HUIS?
‘De technieken die we gebruiken hebben zich in 
landen als Duitsland, Zwitserland en Zweden al 
jaren bewezen, maar Nederland loopt nog een 
beetje achter.’

HOEVEEL MOET IK INVESTEREN OM EEN ENERGIE-
LEVEREND HUIS TE KRIJGEN?

‘Dat hangt onder meer af van je eigen wensen, 
de locatie, de grootte van het huis en de zon-
oriëntatie. Onze prijswinnende woning in Leus-
den met een woonoppervlak van 250 m2 kostte 
vier jaar geleden €60.000 meer dan wanneer 
ze traditioneel zou zijn gebouwd. Bij de huidige 

stand van de techniek en prijzen zou dat nog maar 
€50.000 zijn.‘

HOE SNEL VERDIEN IK DIE INVESTERING TERUG?
‘Als je alleen kijkt naar de energierekening, dan 
bespaart deze woning je zo’n €250 per maand. 
Uitgaande van een investering van €50.000 is de 
terugverdientijd een kleine 17 jaar en die zal met 
de stijgende energieprijzen en dalende techniek-
prijzen alleen maar korter worden. Maar de inves-
tering levert je veel meer op dan gratis energie. 
Het leef- en wooncomfort zijn veel beter dan in 
een traditionele woning. Het gekke is dat bij een 
mooie keuken van €20.000 niemand vraagt wat 
de terugverdientijd is.’

KAN IK DE EXTRA INVESTERING MEEFINANCIEREN IN 
DE HYPOTHEEK?

‘Daarvoor dienen zich eindelijk betere mogelijk-
heden aan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
staat toe dat de verwachte energielasten worden 
meegenomen in de berekening van de hypotheek, 
waardoor er gemiddeld zo’n €30.000 meer kan 
worden geleend.’

KAN IK NOG ERGENS EEN SUBSIDIE LOSPEUTEREN?
‘Mijn uitgangspunt is dat het zonder subsidies 
interessant moet zijn. Vind je nog ergens een aan-
moedigingspotje dan is dat mooi meegenomen, 
maar reken er niet op.’

KUN JE EEN KLEIN HUIS OOK ENERGIELEVEREND 
MAKEN?

‘Natuurlijk, maar de investering zal niet veel lager 
uitpakken, omdat de grootste kosten in de instal-
laties en de klimaat- en regeltechniek zitten. En 
die zijn voor een huis met een kleinere inhoud 
maar marginaal goedkoper. De schil zal wel 
minder duur zijn, maar dat is ook minder kostbare 
techniek.’
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EN EEN BESTAAND HUIS OMBOUWEN?
‘Dat is een grote uitdaging. Bestaande huizen zijn 
zo lek als een mandje. Beter isoleren loont altijd, 
maar een nieuwe fundering is een vrij irreële in-
greep en dubbelglas vervangen door drielaagsglas 
is een behoorlijke kapitaalvernietiging. Nieuw-
bouw biedt de beste uitgangspunten.’

WAT KAN IK DOEN MET EEN BEPERKT BUDGET?
‘Met €10.000 meer heb je hoogwaardige funde-
ring, wanden, dak en kozijnen. Zonnepanelen op 
het dak of een warmtepomp kunnen altijd nog als 
de prijzen dalen, maar een optimaal geïsoleerde 
schil is de basis. Energie besparen is goedkoper 
dan energie opwekken.’

HOE ZIT HET MET DE LUCHT- EN LEEFKWALITEIT VAN 
EEN ZEER GOED GEÏSOLEERD HUIS?

‘Die zijn medeverantwoordelijk voor het hoge 
wooncomfort. Bij warmteterugwinning denkt 
iedereen natuurlijk aan die nieuwbouwprojecten 
waar bewoners ziek werden omdat de ramen 
niet meer open konden. Maar dat is geen verge-
lijking. De gebruikte installaties zijn hoogwaar-
diger en ze zijn gekoppeld aan luchtzuivering. 
De verversingscapaciteit is royaal bemeten. Het 
is een veilige haven voor hooikoortspatiënten. 
Uiteraard kunnen de ramen gewoon open als je 
dat wilt.’

KUN JE ZONDER ENERGIEBEDRIJF?
‘Nee. Aansluiting op het elektriciteitsnet is voor-
lopig nog nodig om de niet-gebruikte kilowatts 
van de zonnepanelen kwijt te kunnen. Zomerzon 
voor de wintertijd opslaan vereist met de huidige 
batterijtechniek accupakketten ter grootte van 
een garage en een heel ruime beurs. We zijn 
driekwart van het jaar zelfvoorzienend, maar in de 
winter hebben we wat extra watt nodig.’

IS HET ENERGIEBEDRIJF BLIJ MET JOHANNES OUT?
‘Energiebedrijven zitten niet te wachten op parti-
culieren die in de zomer massaal stroom aan het 
net leveren en er in de winter weer om vragen. 
Daar is het net ook niet echt op berekend. In 
Duitsland krijgen de netbeheerders het zweet op 
hun voorhoofd als de weerman zonnige dagen 
aankondigt. Daar hebben hele dorpen zonnepane-
len op het dak liggen. De subsidie is daar verscho-
ven naar meer voordeel bij eigen gebruik om zo 
het terugleveren te ontmoedigen. De toekomst 
zit natuurlijk in buurt- en wijkcentrales waar ik 
mijn overschot met de buren kan delen. Daar 
wordt nu her en der mee geëxperimenteerd.’

Johannes Out (1979, München) studeerde Werktuigbouw-
kunde en doet nu een opleiding Managementwetenschap-
pen. Hij deed vanaf 2004 onderzoek naar geavanceerde 
bouwsystemen. Out richtte in 2007 zijn bedrijf InnoCon-
struct op, dat zich vooral richt op energiezuinige huizen-
bouw. Twee jaar later ontving hij uit handen van toenmalig 
milieuminister Cramer de FMN Energy Award voor zijn 
energieleverend huis in Leusden.

MEER WETEN
www.duurzaamgebouwd.nl
www.nbd-duurzaambouwen.nl
www.ipdubo.nl
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9

Aardwarmte (wko) 
€10.000

6

7

Overige apparaten
€1.0005

Zonneboiler + warmtepomp
€ 5.000

8

Meerkosten energieleverende woning 
(250 m2) in Leusden: €50.000 
(prijspeil 2012)

3 Dakisolatie
€2.000

Klimaatsysteem 
€5.000

Zonnepanelen (5kWp) 
€10.000

4 Ledverlichting 
€1.000

1 Gevelisolatie 
€5.000

10 Windturbine (2000 kWj) 
€8.000

2 Glas/kozijnisolatie 
€3.000
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TIEN VRAGEN OVER HET 
ENERGIELABEL VOOR WONINGEN
Een verhuurder of verkoper van een huis ouder dan 
10 jaar is wettelijk verplicht een energielabel voor 
de woning te overhandigen aan de nieuwe huurder 
of koper. Een potentiële koper kan aan het label in 
één oogopslag zien hoe energiezuinig het huis is in 
vergelijking met soortgelijke woningen. Anno 2012 
is er nog geen sanctie op het niet overhandigen van 
het energielabel en worden de meeste woningen 
nog zonder verkocht. Vanaf 2013 kan er geen enkel 
huis meer van eigenaar verwisselen zonder label.

1 WAT IS HET ENERGIELABEL VOOR WONINGEN?
Het energielabel voor woningen laat zien hoe 
energiezuinig een huis is in vergelijking met an-
dere woningen van hetzelfde type. Er zijn negen 
verschillende klassen. Energielabel A++ is zeer 
energiezuinig, label G is zeer onzuinig. Het label 
is maximaal 10 jaar geldig.

2 WIE BEPAALT WELK LABEL EEN WONING KRIJGT?
Wie een energielabel voor zijn woning nodig 
heeft, moet daarvoor zelf een speciaal opgeleide, 
gecertifi ceerde inspecteur in de arm nemen.

3 HOE GAAT EEN INSPECTIE IN ZIJN WERK?
Een inspectie voor het energielabel, ook wel 
energiecertifi caat genoemd, is slechts een be-
perkte keuring van je woning. De inspecteur 
loopt vooral de ‘buitenschil’ van een huis na. Dat 
betekent dat hij kijkt naar de isolatiewaarde en 
afmetingen van de muren, ramen, buitendeuren, 
beganegrondvloeren en dak(isolatie). Ook de 
installatie voor verwarming als cv-ketel, warmwa-
tervoorziening, ventilatiesysteem en eventuele 

energieopwekking tellen mee, omdat die de 
motor zijn van de energiehuishouding.

4 HOEVEEL KOST EEN INSPECTIE?
De prijs van een inspectie is afhankelijk van 
het soort huis en van de afmetingen. Gemid-
deld liggen de prijzen tussen de €200 en €300. 
Het loont de moeite meerdere offertes aan te 
vragen.

5  HOE KRIJG IK EEN GUNSTIG ENERGIELABEL?
Isoleer cv-leidingen in koude ruimten.
Laat dubbelglas of voorzetramen aanbrengen.
Isoleer de beganegrondvloer en buitenmuren.
Isoleer het dak of de zoldervloer (dat laatste is 
alleen zinvol als de zolder onverwarmd is en 
met een deur of luik af te sluiten is).
Dicht kieren, maar zorg voor een goede venti-
latie. Goede ventilatie voorkomt ophoping van 
ongezonde gassen en vocht.
Onderhoud de verwarmingsketel goed. Als die 
aan vernieuwing toe is, neem dan een hoog-
rendementsketel of een warmtepomp.

6 WAAROM ZOU IK GELD STEKEN IN EEN  LABEL?
Hoewel het energielabel voor woningen sinds 
2008 verplicht is bij verkoop of wisseling van 
huurder, zijn er nog geen boetes uitgedeeld 
voor een ontbrekend certificaat. Maar dat gaat 
vanaf 2013 veranderen. Europese regels zorgen 
ervoor dat er wel degelijk sancties volgen als 
er geen energielabel is bij wisseling van eige-
naar of huurder. Zonder certificaat kan een huis 
straks niet van eigenaar wisselen. Huurders 
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hoeven minder huur te betalen als de verhuur-
der geen energielabel voor de woning kan laten 
zien.

7 WAAROM IS VOOR HUIZEN JONGER DAN 10 JAAR 
GEEN ENERGIELABEL NODIG?

   Omdat die volgens de laatste richtlijnen en regels 
op het gebied van energiezuinigheid en isolatie 
zijn gebouwd. De energieprestatieberekening, die 
deel uitmaakt van de afgegeven bouwvergunning, 
toont dit aan bij verkoop of verhuur.

8 IS EEN ENERGIELABEL GOED VOOR HET MILIEU?
Het label vertelt vooral hoe energiezuinig het huis 
is bij standaardgebruik. Daarnaast staat op het 
label een lijst op met maatregelen die de woning 
energiezuiniger maken.

   Om een goed beeld te krijgen van de milieuge-
volgen van energiebesparing heb je een energie-
prestatieadvies (EPA) van een KOMO-gecertifi ceerde 
adviseur nodig. Die kan ook helpen bij de verbe-
tering van het binnenmilieu. Veel maatwerkadvi-
seurs zijn ook gecertifi ceerd voor het afgeven 
van het energielabel; op die manier sla je twee 
vliegen in één klap.

9 MOET ELK SOORT WONING EEN LABEL HEBBEN?
Nee, er zijn een paar uitzonderingen:

monumenten;
woonwagens;
onverwarmde logiesgebouwen (bijvoorbeeld 
trekkershutten);
gebouwen met een industriefunctie (zoals 
fabriekshallen);
tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, 
noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- 
en schaftlokalen op bouwlocaties);
gebouwen die worden gebruikt voor eredien-
sten en religieuze activiteiten, zoals kerken;
alleenstaande gebouwen met een gebruiks-
oppervlakte van minder dan 50 m2.

10  IK BEN HET NIET EENS MET DE INSPECTEUR. 
WAT KAN IK DOEN?

    Als je het niet eens bent met de inspecteur 
over het toegekende label dan kun je terecht 
bij het Klachtenloket Energielabel voor Wonin-
gen. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je de 
klacht deponeren bij de Geschillencommissie 
Energielabel.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

energielabel-voor-woningen
www.energielabel.nl
www.energielabelklachten.nl
www.verbeteruwhuis.nl
www.meermetminder.nl/51/

energie-besparen-met-mmm
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SLIM STOKEN
Slimmer verwarmen scheelt veel energie en geld. 
Het comfort in huis hoeft er niet onder te lijden. Tien 
warme aanbevelingen.

Comfortabel verwarmen gaat niet alleen over het 
aantal graden op de thermostaat. Het gaat ook over 
tocht en koude vlakken. Dichte deuren en gesloten 
gordijnen maken een ruimte veel sneller behaaglijk. 
Zet geen grote meubels voor radiatoren, omdat ze dan 
hun stra lingswarmte niet goed kwijt kunnen. Gordijnen 
die de radiatoren afdekken, zetten ook geen zoden aan 
de dijk. Meer tips:

Je bespaart zo’n 30% door alleen de ruimten te 
verwarmen waarin je vertoeft en door tussendeu-
ren en zolderluiken consequent te sluiten.
Met thermostatische radiatorknoppen kun je per 
ruimte de gewenste temperatuur bepalen, zonder 
de thermostaat te hoeven bijstellen.
Zet de verwarming lager als er niemand thuis is. 
Ook wanneer je maar eventjes weg bent, is dat 
zinvol. Wanneer je uit de frisse buitenlucht het huis 
binnenstapt, voelt dat algauw behaaglijk warm aan.
Een uur voordat je gaat slapen of de deur uitgaat, 
kan de thermostaat omlaag naar 13 tot 15 °C. Dat 
scheelt bij huizen van voor 1994 zo’n 20% aan 
stookkosten.
Alleen voor huizen die gebouwd zijn na 1994 is 
een maximale verlaging van 1 à 2 °C bij vorst en bij 
warmtepompsystemen aan te bevelen, omdat het 
opwarmen ’s ochtends anders te lang duurt.
Heeft u een zeer regelmatig slaap- en werkpatroon, 
dan is een klokthermostaat de ideale bespaarhulp.
Zet de verwarming bij binnenkomst op de gewens-
te temperatuur. Een hogere instelling maakt het 
huis niet sneller warm.
Sluit het schoorsteenkanaal af als je de open haard 
of kachel niet gebruikt.

Laat de afzuigkap in de keuken niet langer dan 
noodzakelijk werken, omdat daardoor veel warme 
lucht nutteloos naar buiten verdwijnt.
Als je de verwarming overdag een graad lager zet, 
bespaar je 7% op de gasrekening.

DE KETEL
Slim verwarmen is een kwestie van rendement en ver-
mogen. Als de verwarmingsketel minimaal 83% van 
de energie omzet in nuttige warmte spreken we van 
Verbeterd Rendement (VR). Vanaf 90% is er sprake van 
Hoog Rendement (HR100). Maar het kan nog beter: 
HR104 (vanaf 94%) en de huidige standaard HR107 
(vanaf 96%). Hoe hoger het rendement, des te minder 
gas er nodig is om het huis warm te houden. Bij de 
huidige energieprijzen is het algauw lonend de oude 
cv-ketel te vervangen door een HR-exemplaar. Meestal 
is een combiketel (voor verwarming en warm water) 
de beste keuze. Ketels met Gaskeur HR107-label en 
combiketels met aanvullend het Gaskeur HRww-label 
zijn het zuinigst. Moderne ketels zijn vaak compact. 
Als er aansluitingen voor luchtafvoer en -toevoer kun-
nen worden gemaakt, dan is het gunstig de ketel in of 
vlak bij de badkamer of de keuken te plaatsen, omdat 
warm water dan niet door lange leidingen aangevoerd 
hoeft te worden.
In een oudere eengezinswoning (van voor 1994) met 
een inhoud van circa 300 m3 is een cv-ketel met een 
vermogen van 20 à 25 kW nodig. Voor beter geïso-
leerde nieuwbouwwoningen met die inhoud is 15 à 
20 kW voldoende. Moet de ketel ook voor warm water 
zorgen, tel er dan 5 à 10 kW bij op. Een ketel met een 
te grote capaciteit heeft een hoger minimaal vermo-
gen; op een laag pitje werkt hij minder energiezuinig.
Bij oudere ketels kan de waakvlam uit als de verwar-
ming niet meer aan hoeft, bijvoorbeeld in de zomer. 
Dat scheelt tot €20 per jaar.
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LIEVER NIET ELEKTRISCH
Een elektrische verwarming zet 100% van de stroom 
om in warmte, zo claimen de fabrikanten. Dat klopt als 
je niet verder dan de kamer kijkt. Maar bij de productie 
en het transport van elektriciteit gaat veel energie ver-
loren: vanaf de energiecentrale tot aan het stopcontact 
wel 55 tot 60%.
Bij het transport van gas gaat er nauwelijks iets verlo-
ren. Daardoor behalen HR-ketels over de hele linie een 
veel hoger rendement dan elektrische verwarming, die 
tussen centrale en kachel ook veel schadelijke CO2

uitstoot.

Toekomstverwarming
Een bijzonder zuinig alternatief is een HRe-ketel. 
Deze combineert warmte en warm water, en produ-
ceert elektriciteit. Hij is zo’n 15% zuiniger dan een 
HR107-combiketel, omdat hij ook stroom maakt. 
Een HRe-ketel is wel vijf keer duurder in aanschaf 
dan een HR107-combiketel en daarmee vooral 
geschikt voor grote of slecht geïsoleerde woningen 
met een hoge gasrekening voor verwarming.
Voordeliger in aanschaf is een hybride elektrische 
warmtepomp. Deze werkt samen met de HR107-
combiketel en onttrekt voor de verwarming van de 
woning warmte aan de buitenlucht of de ventila-
tielucht. De besparing is gemiddeld 13% op de 
kosten voor verwarming en warm water. Er zijn 
HR107-combiketels met zowel een ingebouwde 
als een afzonderlijke hybride warmtepomp. De 
laatste hangt naast de HR107-ketel.
Een elektrische combiwarmtepomp voor ver-
warming en warm water met de buitenlucht, de 
bodem of het grondwater als warmtebron is ook 
een mogelijkheid voor energiezuinige woningen. 
Deze bespaart ongeveer 17% op energiekosten, 
maar is in aanschaf nog zo duur dat de kosten in 
bestaande woningen niet worden terugverdiend.

MEER INFORMATIE
www.verwarmingswijzer.nl
www.milieucentraal.nl/

verwarmen
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DE DOORBRAAK VAN DE LEDLAMP
De gloeilamp is bijna uit en de ‘gewone’ spaarlamp 
legt het ook vaak af tegen de steeds feller stralende 
ledlamp. Die geeft nu weliswaar nog (iets) minder 
licht per watt en is aanmerkelijk duurder in aan-
schaf, maar de testresultaten zijn beter.

Verlichting neemt circa 15% van het huishoudelijk 
energiegebruik voor haar rekening, oftewel 530 kWh 
per jaar. Door in de woonkamer of de keuken een 
gloeilamp van 60 W te vervangen door een spaarlamp 
van 11 W wordt per jaar 49 kWh bespaard. Dat is zo’n 
€11 per lamp. Een goede spaarlamp is er al vanaf 
€4. Die investering is in drie maanden terugverdiend. 
Daarom loont het zelfs een nog prima werkende 
gloeilamp te vervangen door een spaarlamp. De extra 
milieubelasting is zeer laag vergeleken met de milieu-
winst van de energiebesparende nieuwe lamp. De 
werkende gloeilamp kan wellicht nog dienstdoen in de 
kelderkast of op een andere plek waar het licht weinig 
en kort aangaat.
De warmte van een gloeilamp helpt weliswaar de 
woning te verwarmen, maar die warmte komt voort uit 
elektriciteit en is daarmee driemaal zo duur en ook niet 
effi ciënt opgewekt: de elektriciteitscentrale heeft een 
rendement van slechts 40%. Een centrale verwarming 
met HR-ketel heeft een rendement van 95% of hoger.

LED THERE BE LIGHT
Ledlampen van grote merken blijven aan de prijs. De 
best geteste Philips MyAmbiance 12W (mei 2012) 
kost €60. Bij de huismerken ligt de prijs een stuk 
lager, terwijl de voorheen matige lichtopbrengst stijgt. 
Exemplaren met een lichtopbrengst van zo’n 400 
lumen (vergelijkbaar met een gloeilamp van 35 W) zijn 
er voor ongeveer €10.
Voor de vervanging van de gloeilamp staren we ons 
nogal eens blind op een vergelijkbaar aantal watts. Het 

is beter om naar de geclaimde lichtopbrengst te kijken, 
die wordt weergegeven in lumen of lux. Die staat 
meestal op de verpakking en is een betrouwbaardere 
maat dan de vergelijking met gloeilampwatts die op 
dezelfde verpakking wordt gemaakt, hoewel ook hier 
geen eenduidig getal voor geldt. Halogeen kan met 
iets minder lumen toe dan led, tl zit daar tussenin.

HOEVEEL LUMEN MOET EEN LAMP HEBBEN DIE EEN 
GLOEILAMP VERVANGT?

WATT LUMEN
15 110 - 140

25 215 - 250

40 410 - 470

60 700 - 810

100 1.300 - 1.525

150 2.130 - 2.460

De verhouding tussen lichtopbrengst en verbruikte 
stroom (lumen per watt versus lichtrendement) is voor 
spaarlampen tot nu toe gunstiger dan voor ledlampen. 
In een test van de Consumentengids (mei 2012) klopte 
de Toshiba E-core echter alle andere testdeelnemers. 
Deze ledlamp zet elke watt om in 77 lumen. Daarmee 
is het de effi ciëntste lamp ooit getest. Helaas geeft hij 
na 2.000 branduren al 30% minder licht.

LEVENSDUUR & GARANTIE
Als je voor €60 een goede ledlamp koopt, wil je er 
wel zeker van zijn dat hij echt zo lang meegaat als de 
fabrikant beweert. 30.000 uur testen (ruim drie jaar 
non-stop) is geen optie; tegen de tijd dat de test is 
voltooid, zijn de lampen niet meer te koop. Een echt 
helder garantiebeleid voor lampen die er voor het 
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einde van de geclaimde levensduur mee ophouden, is 
er niet.

Megaman biedt voor de meeste van zijn spaar- en 
ledlampen de mogelijkheid om ze direct na aan-
koop op de website te registreren. Je krijgt dan 
een garantiecode. Wanneer de lamp het voortijdig 
begeeft, kun je deze naar Megaman sturen en krijg 
je een nieuwe.
Philips laat weten ‘geen commerciële garantie’ 
te verstrekken op lampen die buiten de eigen 
webshop worden verkocht. Het vermelden van de 
levensduur op de verpakking is wettelijk verplicht, 
maar wordt door Philips niet opgevat als garantie. 
Een klant die met de winkelier geen overeenstem-
ming kan bereiken over een kapotte lamp, kan 
contact opnemen met de klantenservice van Philips 
via 00800-744 547 75.
Op Osramverpakkingen van spaar- en ledlampen 
staat een garantietermijn van drie of vier jaar 
vermeld, afhankelijk van de lampsoort. Gaat de 
lamp binnen die termijn stuk, dan kun je hem – 
met aankoopbewijs – naar Osram sturen en krijg 
je een nieuwe. Gaat de lamp na de garantieter-
mijn kapot, maar nog voor het opgegeven aantal 
branduren? Dan kun je hem ook opsturen, maar 
hangt het van de coulance van Osram af of je een 
nieuwe krijgt.

GEZONDHEID
Op internet circuleren berichten dat spaarlampen 
kankerverwekkende stoffen uitstoten als ze branden 
en dat je ze daarom niet moet gebruiken. Het verhaal 
is mogelijk ontstaan na een Duits onderzoek. Een 

laboratorium testte spaarlampen en liet een nieuwe 
spaarlamp in een kleine luchtdichte doos (van zo’n 
30x30x30 centimeter) branden. Na enkele dagen 
bevatte de lucht in die doos stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. De gemeten stoffen 
(fenol, formaldehyde en tolueen) komen ook vrij uit 
heel veel elektrische apparaten, vaak zelfs in grotere 
hoeveelheden. De belangrijkste oorzaak van het vrij-
komen van deze stoffen is de opwarming van plastics 
in de apparaten. De uitstoot is het sterkst als het ap-
paraat (of de spaarlamp) nieuw is en neemt dan af. Bij 
gebruik in huis wordt de concentratie van zulke stoffen 
echter nooit zo hoog omdat het luchtvolume in huis 
veel groter is en er ventilatie is.

KWIK
In spaarlampen zit kwik. Het is een fabeltje dat ze 
daarom veel slechter zijn voor het milieu dan andere 
lampen. Andere lampen leveren indirect namelijk ook 
kwik op. Dat komt vrij bij de productie van elektriciteit 
uit kolen. Milieu Centraal heeft voor alle lampsoorten 
doorgerekend hoeveel kwik er vrijkomt tijdens de hele 
levensduur. De spaarlamp, de gloeilamp en de halo-
geenlamp leveren uiteindelijk ongeveer evenveel kwik 
op. De kwikuitstoot van goede ledlampen is het laagst.
Als de spaarlamp wordt ingeleverd zoals het hoort (bij 
de gescheiden inzameling), dan komt het kwik (net als 
andere onderdelen) niet in het milieu, maar wordt het 
hergebruikt.
De eerdergenoemde test wijst ook uit dat bijna 40% 
van de winkels zich aan die innameplicht onttrekt. 
Winkelpersoneel blijkt vaak slecht op de hoogte van 
de inzamelplicht en het nut van recycling. De bezochte 
lampenzaken, woonwinkels en bouwmarkten deden 
het veel beter dan supermarkten.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/ 

energiezuinig-verlichten
www.consumentenbond.nl

(dossier Spaarlampen)
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Gsm’s
Elke  22 maanden

Computer
Om de  2 jaar

Televisie
> 10 jaar

Mp3-speler
Om de 2 à 3 jaar

Dvd-speler
Om de 4 à 5 jaar

Printer
> 5 jaar

Elektronisch afval stapelt zich op

Vervangingsfrequentie
populaire elektronische

apparaten

Nederlandse huishoudens 
gooien jaarlijks 4,6 kilo 
aan elektronisch afval in de 
vuilnisbak

66



Jaarlijks danken we wereldwijd

20 tot 50 miljoen ton aan 
elektronische apparaten af

En dat terwijl elektronisch afval
vol zit met waardevolle grondstoffen

 als goud, zilver, koper, titanium,
aluminium, ijzer en tin

Het maken van een
computermonitor kost:

240kg 22kg

Fossiele energie Chemicaliën 1500
liter

water

Hoeveel gooien we weg?

Dat is net zoveel als 
45.000 tot 125.000 

volgepakte Boeing 747- 

toestellen!

Slechts 10% 
tot 18%

daarvan wordt 
gerecycled

Terwijl de meeste soorten 
gemeentelijk afval in omvang 

dalen, stijgt elektronisch afval
met 5% per jaar

jan dec

5%

De elementen 
verwerkt in een gsm

H

Li

K Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As

Al Si P

B C N O

S

F

Cl

Br

Be

Mg

Sr Y Zr Mo Ru Pd Ag In Sn Sb

Ba Ta W Pt Au Pb Bi

81% van de energie
die een computer

consumeert, wordt
verbruikt tijdens

de productie en niet
tijdens het gebruik
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HAAL DE ZON IN HUIS
De techneut heeft het over PV-cellen (photo voltaic), 
de rest van Nederland kent ze als zonnepanelen: 
blauw-zwarte glimmende platen op daken die zonne-
energie geschikt maken voor het stopcontact.

Zelf opgewekte zonnestroom gaat via een stekker 
tussen een omvormer en het stopcontact naar het 
elektriciteitsnet. De stroom die je niet verbruikt, wordt 
teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De elektrici-
teitsmeter – mits voor dit doel geschikt – loopt dan 
dus terug. Op deze manier gaat de opgewekte zonne-
stroom nooit verloren en kun je extra besparen op de 
stroomrekening.
De stroomopbrengst van zonnepanelen voor huishou-
delijk gebruik wordt uitgedrukt in watt-piekvermogen 
(Wp): het vermogen dat bij optimale zoninstraling – 
dus recht onder de zon bij helder weer, midden op de 
dag – zou kunnen worden opgewekt. In Nederland 
wordt ervan uitgegaan dat de opbrengst van een zon-
nepaneel ongeveer 0,75 tot 0,8 keer het piekvermo-
gen is, uitgedrukt in kWh. De populairste zonnepane-
len hebben een piekvermogen van ongeveer 240 Wp 
en leveren per stuk zo’n 100 kWh aan stroom per jaar.
Verbeterde technieken en vooral een forse prijsdaling 
maken de aanschaf van zonnepanelen voor veel men-
sen interessant. In drie jaar tijd is de prijs voor consu-
mentenpanelen ongeveer gehalveerd. Bij de huidige 
energieprijzen is de terugverdientijd bij een goedkope 
leverancier zo’n 10 jaar in plaats van 15 tot 20 jaar. 
Daarmee is een investering in een eigen energiecen-
trale zeer aantrekkelijk geworden.
De eerste winst is de prijs per kWh. Die bedraagt uit 
de centrale tegenwoordig rond de €0,22 (inclusief 
belastingen en levering), terwijl dakstroom, afhankelijk 
van de situatie, alleen in het ongunstigste geval even 
duur is. Aangenomen dat de prijzen van fossiele ener-
gie zullen blijven stijgen, zal het fi nancieel rendement 

alleen maar toenemen. De besparing die de huidige 
aanbieders voorrekenen, bedraagt tussen de €200 en 
€600 per jaar, afhankelijk van het aantal panelen en 
het vermogen. Uiteraard gaan ze daarbij wel uit van 
een huis met een schuin dak op het zuiden en een 
schaduwvrije ligging. West of oost doet het rende-
ment met 20 tot 25% dalen.

ZONHANDEL
In 2010 organiseerde Urgenda met de baanbrekende 
actie ‘Wij willen zon’ de eerste grootschalige zonne-
panelenveiling in Nederland. Inzet: 5.000 huishoudens 
samen 50.000 zonnepanelen laten kopen. Grotendeels 
zonder subsidie, maar de inkoopkracht zorgde voor 
een scherpe prijs. Urgenda rekende als maatschap-
pelijke organisatie geen kosten voor dit ideële project 
en gaf daar om die reden ook geen vervolg aan. Maar 
het effect was bereikt: commerciële partijen volgden 
het voorbeeld en gingen daarbij een stapje verder. Ze 
leveren inmiddels een totaalpakket waarin transport, 
installatie, onderhoud en garantie zijn inbegrepen. 
Enkele voorbeelden:

De Vereniging Eigen Huis biedt ‘123 zonne-ener-
gie’. Het startpakket van zes panelen werd in mei 
2012 aangeboden voor maximaal €4.300. De ver-

Winst op lange termijn
Met tien effi ciënte panelen (240 Wp) kan volgens 
Greenchoice in gunstige omstandigheden jaarlijks 
circa 2.000 kWh aan elektriciteit worden opge-
wekt. Daarvoor moet bij het elektriciteitsbedrijf 
nu zo’n €450 worden betaald. In het voorjaar van 
2012 kostte een dergelijke installatie bij Green-
choice €5.750.
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wachting was dat dit tot 10% lager uit zou vallen 
door gezamenlijke inkoop.
De Stichting Natuur & Milieu (in samenwerking met 
ASN) noteerde met de actie ‘Zon zoekt dak’ ruim 
7.000 bestellingen voor zonnepanelen. Een pakket 
van vijf panelen kostte daar begin 2012 €3.375.
Groenestroompionier Greenchoice heeft naast Zon-
Koop ook ZonVast, een formule waarbij de stroom-
afnemer niet zelf hoeft te investeren, maar zijn dak 
beschikbaar stelt. ZonLeen kan ook; hierbij treedt 
Greenloans op als leninggever.
Eneco is het eerste grote energiebedrijf dat een 
collectieve inkoopactie voor klanten organiseert. 
Wel met een intekenfee van €50. Het kleinste pak-
ket van zes panelen kostte €4.800 en was daar-
mee in mei 2012 het duurst.

PAKKETTEN
De meeste consumenten laten zonnepanelen door de 
vakman installeren. De trend gaat richting all-inpakket-
ten voor een vast bedrag, waarbij alles is geregeld, van 
aanvraag tot onderhoud. Er zijn ook doe-het-zelfi nstal-
latiepakketten, waar al het benodigde materiaal in zit. 
Voor huishoudelijk gebruik is meestal een installatie 
nodig met meer dan 600 Wp. Hiervoor moeten vaak 
een of meer aparte groepen worden geïnstalleerd.
Milieu Centraal en de diverse aanbieders van pakket-
ten helpen je interactief op weg met de mogelijkheden 
op jouw dak. Via www.comparemysolar.nl kun je als 
doe-het-zelver de zonpotentie van het dak globaal 
laten berekenen en vervolgens prijzen vergelijken via 
het aanvragen van offertes.

PLAATSING
De systemen hebben de grootste opbrengst als ze 
direct op de zon gericht zijn en niet worden overscha-
duwd door objecten in de buurt of door elkaar. Een 
plaatsingshoek van 36° gericht op het zuiden levert 
het meest op. Andere posities zijn ook mogelijk, maar 
geven een lager rendement.
Op een schuin dak kunnen panelen tegen elkaar aan 
worden gelegd, wat betekent dat een vierkante meter 
paneel ook ongeveer een vierkante meter schuin dak 
in beslag neemt. Bij een plat dak moet er wat ruimte 
tussen de panelen zitten om te voorkomen dat ze in 
elkaars schaduw komen te liggen. Hierdoor heb je op 
een plat dak meer ruimte nodig dan op een schuin dak.

TERUGLEVEREN
Als het systeem meer energie produceert dan no-
dig is, wordt het overschot aan het elektriciteitsnet 
geleverd. Daarvoor krijgt de consument een wettelijk 
geregelde terugleververgoeding.
Energiebedrijven zijn verplicht de eerste 5.000 kWh 
die een huishouden aanlevert, te verrekenen met de 
afname. Dit heet salderen. De salderingsplicht vervalt 
als de gebruiker meer stroom op het net zet dan hij 
zelf afneemt. Het heeft om die reden ook geen zin om 
‘overcapaciteit’ op het dak te leggen.

SUBSIDIE
De subsidiepot voor zonne-energie leek aardig opge-
droogd, maar dankzij het Lenteakkoord geldt per 1 juli 
een korting van 15% op de prijs van zonnepanelen. 
Dat potje met een maximum van €20 miljoen zal ech-

LEVERANCIER ACTIE WATT-PIEKVER-
MOGEN PANEEL

PRIJS 6 
PANELEN

BESPARING 6 
PANELEN**

PRIJS 9 
PANELEN

BESPARING 
10 PANELEN**

Greenchoice ZonKoop 240 3.585 270 5.175* 405*
SNM (i.s.m. ASN) Zon zoekt dak 240 3.877* 306* 5.293* 459*
VEH 123 zonne-energie 230 4.300 224 5.660 335
Eneco Zon & Zeker 240 4.800 226 6.400 339
* omrekening Consumentenbond wegens afwijkende pakketgrootte, ** volgens aanbieder, Prijspeil mei 2012, de meeste acties zijn tijdelijk
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ter naar verwachting snel leeg zijn. Structureler lijkt 
het voorstel van Groen Links de panelen in het lage 
btw-tarief te laten vallen. Of die regeling het haalt, 
was bij het drukken van dit boek nog niet bekend.
Als je de installatie van zonnepanelen combineert 
met andere maatregelen en daarmee twee stappen 
vooruitgaat op het energielabel (bijvoorbeeld van D 
naar B), zijn er enkele gemeenten en regio’s die nog 
een potje voor zonne-energie hebben. Leveranciers 
kunnen uitzoeken of je recht hebt op subsidie. Bij de 
all-inpakketten is deze service inbegrepen. Maar het is 
de subsidiegever die bepaalt of je in aanmerking komt, 
niet de leverancier. Je kunt het ook zelf nagaan op 
www.energiesubsidiewijzer.nl.

VERGUNNING
Meestal hoeft voor het plaatsen van zonnepanelen 
geen vergunning te worden aangevraagd. Alleen als 
het gebouw een monument is of als sprake is van 
een beschermd stads- of dorpsgezicht, is een (lichte) 
omgevingsvergunning vereist. Ook wanneer zonnepa-
nelen op een open terrein worden geplaatst, kan een 
vergunning vereist zijn. Voor bomen die schaduw op 
panelen veroorzaken, moet een kapvergunning wor-
den aangevraagd.

VERZEKERING
Als zonnepanelen ‘aard- en nagelvast’ aan de woning 
zijn bevestigd, vallen ze in principe onder de opstal-
verzekering. Schade als gevolg van brand, ontploffi ng, 
blikseminslag, hagel, storm, diefstal en vandalisme 
zijn daarmee gedekt. Bij storm geldt meestal een 
eigen risico. Niet-omschreven schade is bij een (extra) 
uitgebreide gevarenverzekering meestal niet gedekt. 
Daarvoor is een ‘alle van buiten komende onheilen-
dekking’ nodig. Meld de plaatsing van de panelen 
altijd aan je verzekeraar en controleer of de verze-
kerde som moet worden opgehoogd. Panelen die met 
ballast op platte daken worden geplaatst en dus niet 
nagelvast zijn, vallen tussen wal en schip. Overleg 
met je verzekeraar of tussenpersoon of dit met een 

aantekening op de polis toch onderdeel van de opstal 
kan zijn.
Er zijn ook speciale verzekeringen voor zonnepanelen 
die bijvoorbeeld schade door kortsluiting, bouwfouten, 
bedieningsfouten, reparaties en opbrengstverliezen 
door storingen dekken. Sommige leveranciers bieden 
deze verzekering aan, al dan niet tegen een meerprijs.

SCHADUWZIJDEN
Hoewel zonne-energie een schone bron is, kan dat 
van de panelen zelf niet worden gezegd. Voor de tech-
niek zijn zeldzame aardmetalen nodig en de productie 
brengt vervuiling met zich mee. De meeste panelen 
komen uit China, een land dat niet bekendstaat om 
zijn correcte werkomstandigheden en arbeidsvoor-
waarden. De Nederlandse leveranciers claimen dat 
ze erop toezien dat geïmporteerde panelen netjes zijn 
geproduceerd en dat het om A-kwaliteit gaat.
Andere nadelen zitten in het huidige belastingstelsel. 
Van de €0,22 per kWh is bijna de helft belasting. De 
energie zelf kost maar €0,06. Over zelf opgewekte 
zonnestroom moet evenveel belasting worden betaald 
als over vervuilende fossiele energie. Er gaan stem-
men op in de Tweede Kamer om deze ontmoedigende 
heffi ng niet op zon- en windenergie toe te passen. Ten 
slotte worden zonnepanelen als een verbetering van 
de woning beschouwd. Dat kan de WOZ-waarde van de 
woning opdrijven, waardoor je meer belasting moet 
betalen.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

zonnepanelen
www.comparemysolar.nl
www.greenchoice.nl
www.123zonne-energie.nl
www.zonzoektdak.nl
www.eneco.nl/zon
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De nieuwe glazen overkapping van station 
Rotterdam Centraal is lichtdoorlatend, zon-
werend en voorzien van cellen die zon in 
elektriciteit omzetten.

71



ZEVEN VRAGEN OVER 
GROENE STROOM
Als je energiebedrijven mag geloven, leveren ze 
bijna allemaal stroom die ‘duurzaam’ of zelfs ‘100% 
groen’ is. Maar wie goed kijkt, ziet dat het ene 
groen het andere niet is.

1 KOMT ER DAADWERKELIJK GROENE STROOM UIT 
MIJN STOPCONTACT?

   Nee. Er is maar één stroomnet en daar gaat alle 
stroom doorheen, of die nu wordt opgewekt door 
windmolens, kolencentrales of andere bronnen.

2 MAAKT HET UIT BIJ WELKE LEVERANCIER IK VOOR 
GROEN GA?

   Zeker. Er zijn leveranciers die echte groene 
stroom inkopen of die investeren in groene 
productie. Maar veel vaker is groene stroom een 
soort administratieve ruil waarbij grijze stroom 
wordt vergroend met Garanties van Oorsprong 
(GvO’s). Veel GvO’s die in Nederland worden ver-
kocht, zijn afkomstig van Noorse waterkrachtcen-

trales. Het kopen van Noorse waterkrachtstroom 
stimuleert nauwelijks nieuwe productiefaciliteiten 
voor groene stroom. Die Noorse centrales staan 
er vaak al tientallen jaren en zijn dus niet ingericht 
volgens de laatste inzichten over groene stroom.

3 MAAR IS GROENE STROOM NU BETER?
Stroom van de groenste leverancier heeft de 
voorkeur boven grijze stroom, maar de duurzaam-
ste optie is nog steeds minder stroom gebruiken.

4 HOE GROEN IS STROOMOPWEKKING UIT KERN-
ENERGIE EN GAS?

   Bij de opwekking van kernenergie komt nauwe-
lijks CO2 vrij, maar ze levert wel radioactief afval 
op. Daar is tot op heden geen echte oplossing 
voor. De overheid en veel burgers zien kernener-
gie dan ook niet als duurzame stroom.

   Gas is niet onuitputtelijk, dus niet groen. Maar gas 
is wel nodig om op de lange termijn naar duurza-

INSCHALING DUURZAAMHEID (SCHAAL 0 TOT 5)
1 2 3 4 5

Kolen

Kernenergie

Gas

Gas met warmtekrachtkoppeling

Biomassa

Grote waterkrachtcentrale

Kleine waterkrachtcentrale

Wind

Zon
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me energieopwekking toe te gaan. Als het bijvoor-
beeld even niet waait, moet een andere energie-
bron dat kunnen opvangen. Een gascentrale kan 
daarvoor worden ingezet.

   In het overzicht links staat onze inschaling van de 
energiebronnen die gebruikt worden voor stroom-
opwekking. Hoe hoger het cijfer, des te groener 
de bronnen zijn.

5 IS GROENE STROOM DUURDER DAN GRIJZE?
Echte groene stroom opwekken is op dit moment 
duurder dan stroom uit kolen of gas. Bij veel 
leveranciers betaal je echter niet meer, dankzij 
subsidies en doordat er meer aanbod van GvO’s 
is dan dat er vraag naar is, waardoor leveranciers 
grijze stroom zeer voordelig kunnen vergroenen 
en zich daarmee als duurzaam kunnen profi leren.

6 WIE INVESTEERT WAARIN?
Ook energieleveranciers die geen eigen centrales 
hebben, kunnen de ontwikkeling van duurzame 
energie een handje helpen. Zo ondersteunt Green-
choice particulieren en boeren die zonnepanelen 
op hun dak willen. De Windunie – een coöperatie 
van kleine eigenaren van windmolens – investeert 
niet direct in windmolens, maar helpt toekomstige 
eigenaren van molens met kennis en begeleiding.

   De leveranciers die zelf stroom produceren, inves-
teren in nieuwe productiecapaciteit. Maar er zijn 
wel onderlinge verschillen. Het groenst zijn de 
toekomstplannen van Dong en Eneco. Beide zet-
ten vooral in op wind. Delta investeert met name 
in kernenergie. Electrabel, Eon, Essent en Nuon 
werken veel met kolencentrales en relatief weinig 
met duurzame bronnen.

7 WIE IS DE GROENSTE?
In het voorjaar van 2012 was Windunie met 100% 
groene stroom het duurzaamste energie bedrijf, 
gevolgd door Greenchoice, NHEC en Eneco. Atoom-
stroom (100% kernenergie) en Energie direct.nl 
(voornamelijk kolen) deden het minst aan duur-
zame energie.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

groene-stroom
www.consumentenbond.nl

(dossier Energieleveranciers)

Daken vol zonnepanelen worden steeds 
gebruikelijker in Nederlandse nieuwbouwwijken.
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SLUIPVERBRUIKERS OPSPOREN
Elektrische apparaten gebruiken steeds minder 
energie. Maar doordat we steeds meer apparaten 
gebruiken, stijgt het totale elektriciteitsgebruik 
per huishouden. Een gemiddeld huishouden 
gebruikt jaarlijks circa 3600 kWh aan energie. Dat 
kost zo’n €770 en geeft net zoveel CO2-uitstoot als 
9.000 kilometer autorijden. Zowel voor de porte-
monnee als het milieu is er dus genoeg reden het 
stroomverbruik in huis zo veel mogelijk te beper-
ken. We geven eenvoudige tips voor grote bespa-
ringen.

WASMACHINE: KOUD IS GOUD
Wasmachines zijn de afgelopen 10 jaar per kilo was 
ruim 20% zuiniger geworden met stroom en water. 
Maar ze werden ook groter. De capaciteit van de trom-
mel nam met eenderde toe: van 5 kilo naar gemid-
deld 6,7 kilo. Wie de wasmachine altijd maximaal vult 
bespaart €5 tot €10 per jaar, maar sommige machines 
passen water en energiegebruik aan de belading aan. 
Machines met kleinere trommels zitten vooral in de 
goedkope klasse en scoren in de tests van de Con-
sumentenbond minder goed op schoonwassen en 
aanpassen van energiegebruik bij kleinere belading.
Het scheelt veel energie en euro’s door voor 30 °C 
graden te kiezen in plaats van 40 °C of 60 °C. Voor de 
meeste wasjes is dat voldoende en de kleding gaat 
ook nog eens langer mee.

WASDROGER: LOOP NAAR DE WARMTEPOMP
De wasdroger neemt gemiddeld 7% van het totale 
stroomverbruik van een huishouden voor zijn reke-
ning. Net als wasmachines hebben wasdrogers in de 
afgelopen jaren een grotere vulcapaciteit gekregen. 
Per droogbeurt zijn de kosten ongeveer hetzelfde 
gebleven, maar vanwege de grotere capaciteit is het 
verbruik per kilo was ruim 18% lager geworden. Als je 
hem steeds goed vult, kun je met een nieuwe wasdro-
ger €25 tot €30 per jaar besparen.
De afvoerdroger was altijd energiezuiniger dan een 
condensdroger, maar uit recente tests blijkt dat dit 
verschil steeds kleiner wordt. Echt veel bespaar je met 
een droger die door een warmtepomp wordt aange-
dreven: die is 50 tot 60% zuiniger dan een gewone 
condensdroger. Er zijn inmiddels tientallen modellen 
op de markt, alle met een A-label. Fabrikanten voegen 
daar zelf tot zes plussen aan toe, maar het offi ciële 
energielabel gaat niet verder dan vier. Prijzen beginnen 

BESPARING BIJ KOUDER WASSEN

WASSEN OP

ENERGIE-
GEBRUIK PER 
WASBEURT

CO2-UITSTOOT 
PER WAS-
BEURT

JAARKOSTEN 
ENERGIE + 
WATER

30 °C 0,35 kWh 217 g €43

40 °C 0,5 kWh 310 g €54

60 °C 0,95 kWh 589 g €85

90 °C 1,6 kWh 992 g €129

60 kg 
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bij €400. Een gewone condensdroger komt niet verder 
dan een B-label, maar is er al voor €250. Een goede 
warmtepompdroger bespaart €20 tot €30 per jaar en 
verdient zich, afhankelijk van aanschafprijs, gebruiks-
intensiteit en stroomkosten, in drie tot acht jaar terug 
(in vergelijking met een droger met een B- of C-label).
Drogen aan de lijn kost niets, tenzij de was in een 
ruimte hangt waar de verwarming aanstaat. Het 
verdampende water onttrekt energie aan de ruimte, 
waardoor de verwarming harder moet werken.

KOELEN EN VRIEZEN: KLEIN IS FIJN
Koel- en vriesapparatuur neemt gemiddeld 17% van 
het totale energiegebruik van een huishouden voor 
haar rekening. Met een zuinige koelkast of vriezer 
is dus veel te besparen. Het energielabel is daarbij 
een handig hulpmiddel, omdat het de zuinigheid per 
inhoudsliter aangeeft. Maar let op: een grote koel-

kast met A++-label lijkt zuiniger dan een kleinere met 
A+, terwijl hij in absolute zin meer stroom vreet. Kies 
daarom eerst de ideale inhoudsmaat en kijk daarna pas 
naar het gunstigste energielabel. Een koelvrieskast 
met een A++-label is ongeveer 20% zuiniger dan een 
koelvrieskast met dezelfde inhoud en een A+-label. 
Een koelvrieskast met energielabel A+++ in plaats van 
A bespaart bij de huidige elektriciteitsprijzen over de 
levensduur van het apparaat meer dan €700.
Een vrieskist van 200 
liter verbruikt jaarlijks 
circa 68 kWh (€15) min-
der dan een vrieskast 
met dezelfde inhoud. 
Een grote koelvrieskast 

(koeldeel boven, vriesdeel onder) is zo’n 100 kWh 
(€25) per jaar zuiniger dan een aparte koelkast plus 
vrieskast.

VAATWASSER: SCHONER KAN NIET
Een nieuwe, superzuinige afwasmachine (A+++) ver-
bruikt per jaar ongeveer €45 aan stroom en water. 
Dat is zo’n 30% en €30 minder dan de machines die 
in de meeste huizen staan. Die zuinigheid heeft wel 
een forse meerprijs. Een machine met A-label koop 

je al voor minder dan €300, terwijl de A+++ bijna drie 
keer zo duur is. Voor de smallere beurs is een A++ een 
redelijk compromis: die is er vanaf €500.
In nieuwe machines kan vaak meer vaat tegelijkertijd, 
al staat dat een optimaal schoon resultaat weleens in 
de weg.

KEUKENBOILER: WARMTE DICHTBIJ
Als de warmwatervoorziening ver van de keukenkraan 
af zit, is een close-inboiler een aantrekkelijk alternatief. 
Omdat je direct heet water hebt, hoef je niet eerst 
water door de goot te spoelen dat nog niet de juiste 
temperatuur heeft bereikt. De close-inboiler levert 
vooral comfortwinst op, want met 2 kWh per dag kost 
deze energieslurper per jaar zo’n €160. Dat verdien je 
nooit terug met het bespaarde water. In het zeldzame 
geval dat de combiketel meer dan 20 leidingmeters 
van het tappunt vandaan zit, kan het een rendabele 

Koelen en vriezen: CO2-uitstoot per jaar in autokilometers
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oplossing zijn. Een duurzamere optie om die afstand 
te overbruggen, is een dunnere leiding (8 millimeter) 
laten aanleggen. Die geeft binnen 20 seconden heet 
water. Wordt het water verwarmd door een elektri-
sche boiler op zolder en is een vervanging door een 
HR-combiketel geen optie, dan kan een close-inboiler 
wel een rendabele investering zijn.

TV: KIJKEN EN VERGELIJKEN
Platte LCD-tv’s zijn bij dezelfde maat iets zuiniger dan 
beeldbuis-tv’s, maar omdat de nieuwe tv’s vaak groter 
zijn, valt daar weinig te besparen. Hoe groter de 
diameter van het scherm, des te hoger het stroom-
verbruik.
Het meestverkochte beeldformaat – 32 inch (81 cen-
timeter) – verbruikt bij 3,5 kijkuren per dag ongeveer 
135 kWh (€30) per jaar. Een maatje groter (37 inch) 
doet daar gemiddeld 50 kWh bovenop. Het loont dus 
de moeite aandacht te besteden aan het energielabel, 
omdat binnen dezelfde maat de stroomconsumptie 
een factor 2 tot 3 kan verschillen.

COMPUTER: SCHOOT GOEDKOPER DAN BUREAU
Een desktopcomputer (inclusief monitor) verbruikt in 
de standby-stand ongeveer 6 W en als hij aanstaat 
100 tot 150 W (afhankelijk van de door de computer 
uitgevoerde taak). Bij twee uur gebruik per dag kost de 
computer jaarlijks al 120 kWh (€27). Bij acht uur per 
dag is dat al 400 kWh per jaar, oftewel €88. Een laptop 
is veel zuiniger. Deze verbruikt gemiddeld 40 W in de 
aanstand en 2,3 W als hij uit is maar wel in het stop-
contact zit. Is de laptop elke dag twee uur in gebruik, 
dan kost dat jaarlijks 47 kWh. Dat is nog geen €10.
De computer ’s nachts aan laten staan, kost vele ma-

len meer energie dan hem uitzetten en weer opstar-
ten. Vroeger werd geadviseerd de computer aan te 
laten staan omdat het opwarmen en afkoelen schade-
lijk zou zijn, maar dat is achterhaald.

PRINTER: ZET HEM UIT
Het standby-verbruik van printers is de laatste jaren 
flink gedaald. In 2001 was dat gemiddeld nog 6,5 W, 
dus jaarlijks 57 kWh (€12,50). Nu is dat gemiddeld 
1 W, dus 9 kWh (€2) per jaar. Door de korte economi-
sche levensduur is die besparing niet voldoende om 
alleen daarom een nieuwe printer aan te schaffen, 
maar het is wel mooi meegenomen als je printer toch 
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Leve de schakelbare 
stekkerdoos
Volgens Milieu Centraal is een gemiddeld huishou-
den jaarlijks circa 450 kWh kwijt aan standby-ver-
bruik. Tweederde daarvan is te vermijden door de 
apparaten helemaal uit te zetten, bijvoorbeeld met 
behulp van een schakelbare stekkerdoos.

Top-5 sluipverbruikers
Randapparatuur bij televisie (opnameapparaat 
en decoder voor digitale tv): tot €50
Computer met randapparatuur: €30
Warmhoudstand koffi emachine: tot €16
Stereoset/losse audioapparatuur: tot €10
(Combi)magnetron of oven met display/klok: 
tot €10
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al aan vervanging toe is. Een schakelbare stekker-
doos helpt om hem echt helemaal uit te zetten.

OPLAADBARE APPARATEN: VAN DE LADER AF
Veel apparatuur werkt met een oplaadbare accu, zoals 
de kruimeldief, de elektrische tandenborstel en de 
babyfoon. Het scheelt in energie en levensduur van de 
accu als die apparaten alleen op de lader worden gezet 
als ze leeg zijn. Per apparaat kun je op deze manier 
een paar euro per jaar aan energiekosten besparen. 
Bij de meeste van deze apparaten is een nieuw model 
niet aanmerkelijk zuiniger dan een oude.

Tips
Kies een apparaat met een laag energiever-
bruik, te herkennen aan energielabel A(+++).
Vervang energieslurpers als een oude koelkast of 
wasmachine door een nieuw, zuinig exemplaar.
Koop een apparaat op maat: een kleinere koel-
kast of televisie gebruikt vaak minder energie.
Draai pas een was als de trommel vol is en 
droog de was aan de lijn.
Zet de tv uit als niemand kijkt.
Verminder standby-verbruik door apparaten 
echt van de stroom af te koppelen.
Lever onzuinige oude apparaten in bij het 
gemeentelijk afvalstation voor hergebruik van 
materialen.

Printer: CO2-uitstoot per jaar in autokilometers
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MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

apparaten
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BESPAAR GAS MET GLAS
Er zijn allerlei goede redenen om je huis te isoleren 
met dubbelglas. Het levert voordelen op voor je 
portemonnee en het milieu. Daarnaast is een goed 
geïsoleerd huis makkelijk behaaglijk te maken en te 
houden op koude dagen en vermeerder je de aan-
trekkelijkheid en dus ook de waarde van je woning. 
Ten slotte is dubbelglas geluiddempend en inbraak-
werend.

Er zijn veel soorten dubbelglas, die niet allemaal even 
goed isoleren. De mate van isolatie hangt af van de 
ruimte tussen beide ruiten (spouw), het gas waarmee 
die ruimte is gevuld (sommige gassen isoleren beter 
dan droge lucht) en of er een warmterefl ecterende 
laag op het glas zit.
Op goed isolatieglas zit een warmterefl ecterende laag. 
Die houdt de warmte in huis binnen en laat tegelijker-
tijd de stralingswarmte van de zon door. Ook licht 
wordt bijna volledig doorgelaten. Er is ook isolatieglas 
met een zonwerende coating. Die houdt zonnewarmte 
juist tegen, maar laat ook minder licht door.
Glas met de hoogste isolatiewaarde krijgt de kwalifi -
catie HR+++. Tegenwoordig is bijna al het dubbelglas 
HR+ of HR++. In de aluminium of kunststof afstandhou-
der tussen het dubbelglas staan het merk, een code 
die aangeeft welke soort glas het is en de fabricageda-
tum.

ALTERNATIEVEN
Soms is een HR++-ruit niet de beste keuze, bijvoor-
beeld als je een fraai glas-in-loodraam hebt. Wie het 
oorspronkelijke uiterlijk van een ruit wil bewaren maar 
ook wil isoleren, kan ervoor kiezen een enkele voorzet-
ruit te plaatsen. Dat is een losse ruit die aan de binnen- 
of buitenkant van de oorspronkelijke ruit wordt gezet. 
Glas-in-lood kan ook tussen dubbelglas worden gezet.
HR++-ruiten zijn ook niet handig wanneer je in een 

monumentaal pand woont waarin de raamkozijnen niet 
kunnen of mogen worden aangepast voor de plaatsing 
van dubbelglas. Dan kun je speciaal gelaagd glas ge-
bruiken: ruiten met in plaats van een spouw een laagje 
kunststof ertussen. Deze oplossing isoleert veel beter 
dan enkel glas, maar minder goed dan HR+-glas.

Tips
HR++-glas is iets duurder dan standaard dub-
belglas, maar dit verschil verdien je binnen ruim 
twee jaar terug, omdat de energierekening 
omlaag gaat.
Vraag bij een vakman een offerte aan. Ga alleen 
in zee met een glaszetter die garantie geeft op 
het glas en de plaatsing.
Kleine ruiten van isolerend glas zijn in verhou-
ding duur. Bovendien isoleren kleine ruitjes 
minder goed. Informeer naar de mogelijkheid 
om een ruitverdeling (geïntegreerde roeden of 
Wienersprossen) aan te brengen in de spouw 
of op de ruit.
Isolerend glas, met name HR++-glas, kan leiden 
tot condensvorming op koude vlakken in huis. 
Dit is te voorkomen door goede ventilatie via 
bijvoorbeeld ventilatieroosters en goede isola-
tie van de rest van de woning.
HR-glas kan breken door grote temperatuur-
verschillen. Zulke thermische breuken vallen 
niet onder de garantie. Je voorkomt ze als 
volgt: plak geen folie op het glas, hang geen 
binnenzonwering direct op het glas, sproei 
geen koud water op een door de zon verhitte 
ruit en zorg ervoor dat het glas niet half in de 
zon half in de schaduw komt.
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MINDER GAS MET GLAS
Gemiddeld verbruikt een woning voor centrale ver-
warming ongeveer 1200 m3 gas. Als 20 m2 enkel glas 
wordt vervangen door HR++-glas, dan wordt er 25 tot 
40% op gas bespaard. De jaarlijkse gasrekening gaat 
door HR++-ramen gemiddeld €250 omlaag.
De tabel laat zien hoeveel elk soort isolerend glas 
gemiddeld bespaart ten opzichte van enkel glas. De 
schatting gaat uit van een gemiddelde aanwezigheid 
van de bewoners en een gemiddelde stooktempe-
ratuur van 18 °C. Welke optie voor je woning het 
geschiktst is, ontdek je met behulp van een advies op 
maat van Milieu Centraal op www.verbeteruwhuis.nl.

MILIEUVRIENDELIJKHEID
De productie van glas kost veel energie. De milieube-
lasting van de productie van HR++-glas is hoger dan die 
van enkel glas. Maar uiteindelijk wordt zoveel energie 
bespaard op woningverwarming, dat het energiegebruik 
bij glasproductie ruimschoots wordt gecompenseerd.
De edelgassen die verantwoordelijk zijn voor de extra-
isolerende eigenschappen van HR++-glas, zoals argon, 
zijn onschadelijk voor de gezondheid en het milieu.
Afgedankt vensterglas wordt ingezameld via de glas-
handel. De glasindustrie gebruikt het voor de productie 
van nieuw glas, vooral verpakkingsglas. Dit bespaart 
grondstoffen en energie.

KOSTENBESPARING ISOLEREND GLAS (TEN OPZICHTE VAN ENKEL GLAS)

SOORT VENSTERGLAS (U-WAARDE) GASBESPARING/M2 GLAS IN 
WOONKAMER PER JAAR

KOSTENBESPARING*/M2 GLAS 
PER JAAR

Voorzetraam zonder coating (2,7) 13 m3
€8

Dubbel glas (2,7) 13 m3
€8

Voorzetraam met coating (1,8) 16 m3
€9

HR (1,7 – 2,0) 16 m3
€9

HR+ (1,3 – 1,6) 21 m3
€12

HR++ (max. 1,2) 23 m3
€13

HR+++ drievoudig glas (0,5 – 0,9) 25 m3
€14

* Bij een gasprijs van €0,58 per m3 (prijspeil 2011).

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

dubbel-glas-en-hr-glas
www.verbeteruwhuis.nl
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Villa bekleed met sloophout in de Enschedese 
wijk Roombeek.
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HOUT: GOED OF FOUT?
Houten vloeren zijn er in allerlei soorten, kwaliteiten 
en prijsklassen. Een handleiding om fout hout van 
goed hout te onderscheiden.

Ontbossing, bedreiging van dier- en plantensoorten en 
aantasting van de leefwijze van inheemse volkeren: 
het zijn allemaal gevolgen van de illegale houtkap.
Uit de herkomst van het hout is vaak al veel af te 
lezen. Europese en Noord-Amerikaanse houtsoor-
ten zijn meestal afkomstig uit productiebossen, die 
worden aangeplant en onderhouden voor de hout-
industrie. Van hout uit de tropische wouden van Azië, 
Midden- en Zuid-Amerika en Afrika is de herkomst 
echter veel minder zuiver. Het leeuwendeel wordt 
illegaal en niet duurzaam gekapt. Vergunningen 
worden via het illegale circuit verkregen, uitvoerver-
boden worden geschonden, er wordt gefraudeerd 
met douanepapieren of er worden beschermde 
boomsoorten of bomen in beschermde natuurgebie-
den gekapt.
De gevolgen kunnen enorm zijn: de vernielde bomen 
en bossen zijn vaak cruciaal voor lokale ecosystemen, 
het voortbestaan van unieke dier- en plantensoorten 
wordt bedreigd, bij het kappen komt een grote hoeveel-
heid CO2 vrij die het broeikaseffect versterkt of inheem-
se bevolkingsgroepen worden uit hun oorspronkelijke 
woonomgeving verjaagd. De Wereldbank schat dat 
90% van de 1,2 miljard wereldburgers die in extreme 
armoede leven direct of indirect wordt getroffen door 
de ontbossing.
De schatting is dat ongeveer 80% van de houtkap 
in Indonesië illegaal is en op Papoea-Nieuw-Guinea 
vrijwel alle. In Kameroen is volgens de Wereldbank 
50% van de houtkap illegaal. Maar ook dichter bij huis 
wordt gesjoemeld met de houtwinning. Vooral Rus-
land, Bulgarije, Slowakije en Roemenië zijn leveran-
ciers van hout waar een luchtje aan kan zitten.

FOUT VAN GOED ONDERSCHEIDEN
Hoe onderscheid je in de winkel nu ‘fout’ hout van 
‘goed’ hout? Dat is nog niet zo eenvoudig. De hout-
soort kan een indicatie zijn: eiken, grenen, kersen, 
esdoorn, noten en lariks zijn meestal afkomstig uit 
productiebossen. Het beste houvast bieden het FSC-
keurmerk en het PEFC-keurmerk. Deze logo’s geven aan 
dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde 
bossen. Het FSC-keurmerk staat ook op sommige tropi-
sche (hard)houtsoorten die afkomstig zijn uit duurzaam 
beheerde bossen in vooral Zuid-Amerika.
Controleer goed of het echt om FSC- of PEFC-hout gaat 
door te zoeken naar het logo op de verpakking of in 
de bijbehorende papieren, want de term ‘duurzaam’ is 
een eigen leven gaan leiden in de houtmarkt. Zo labe-
len bedrijven als Hema en Ikea houten producten met 
teksten als ‘afkomstig uit duurzaam geproduceerde 
bossen’, terwijl die claim niet is getoetst door onaf-
hankelijke controleurs.
Het zou handiger zijn als fout hout domweg niet meer 
verkocht mocht worden. Milieuorganisaties voeren al 
tien jaar campagne voor wetgeving die de import van 
illegaal gekapt hout verbiedt. Sinds enkele jaren is de 
Nederlandse regering voorstander van zulke wetgeving. 
Maar zolang de wetgeving niet is aangepast, moeten 
consumenten het doen met de informatie die winke-
liers en fabrikanten geven. Helaas zijn die niet echt 
scheutig met goede voorlichting. Op www.goedhout-
database.nl staat een actueel overzicht van leveranciers 
van FSC-hout en -producten. Op www.houtwereld.nl kun 
je leveranciers met FSC- en PEFC-producten zoeken.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.houtwereld.nl
www.goedhoutdatabase.nl
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DOE HET ZELF, DOE HET DUURZAAM
De echte doe-het-zelver geniet meer van een klus 
als die goed is voorbereid en degelijk is uitgevoerd 
met de juiste materialen. De gelegenheidsklusser 
trouwens ook.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Door het 
houtwerk goed te schuren, voorkom je dat de verf 
er bij het eerste zuchtje wind al afbladdert. Ook een 
nette afwerking resulteert in een duurzaam resultaat 
en extra lang plezier van de geïnvesteerde moeite en 
het bestede geld.
Regelmatig onderhoud doet de rest. Zo gaan vloeren 
langer mee als je ze regelmatig stofzuigt en hoef je ko-
zijnen minder vaak te schilderen als de kwetsbaarste 
delen (waar regenwater op blijft staan) jaarlijks worden 
geschuurd en bijgewerkt.
Bouwmaterialen zijn voornamelijk schadelijk voor het 
milieu door de winning en verwerking van grondstof-
fen en het gebruik van fossiele brandstoffen voor het 

maken, bewerken, verpakken en transporteren van 
die materialen. Ook wanneer klus- en bouwmaterialen 
worden weggegooid, ondervindt het milieu schade, 
zeker als het niet gescheiden wordt ingeleverd. Vuist-
regel is dat de milieubelasting lager uitpakt naarmate 
klus- of bouwmateriaal langer meegaat en apart wordt 
verwerkt als afval.

DUURKOOP
Goedkope bouwmaterialen gaan vaak minder lang 
mee. Gereedschap uit de vijfeurobak is ongeschikt voor 
serieuze klussen. Goedkoop hout is vaak minder recht. 
Daarom is het verstandig te kiezen voor duurzame 
materialen, ook al zijn die in de aanschaf iets duurder. 
Latex die in één laag goed dekt, is vaak dubbel zo duur, 
maar kost half zoveel werk als een goedkoop product.

KEURMERKLOOS
Bij tropisch hardhout zonder keurmerk weet je niet of 
daarvoor een stuk tropisch bos is opgeofferd. Produ-
centen van natuursteentegels zonder keurmerk heb-
ben zich niet verplicht tot het nemen van ecologische 
herstelmaatregelen die verder gaan dan de minimum-
eisen die de overheid in hun land stelt.

AFDANKEN
Lever sloop- en afgedankte bouwmaterialen geschei-
den in bij de gemeentelijke milieustraat. Dat stimuleert 
hergebruik en scheelt milieubelasting omdat er geen 
nieuwe grondstoffen nodig zijn. Aanbieden op eBay 
of Marktplaats kan ook. Daar is een levendige handel 
in tweedehandsbouwmaterialen. De oude keuken kan 
zo een nieuw leven krijgen. Bijkomend voordeel: de 
nieuwe eigenaar haalt hem eruit en dat scheelt een 
slooprekening van de aannemer. Door zorgvuldig te 
slopen zijn ook bestaande kozijnen en deuren prima 
opnieuw te gebruiken.

Tips
Selecteer materiaal dat specifi ek geschikt is 
voor de klus.
Kies materialen met een milieukeurmerk 
(Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, 
NaturePlus, Dubo-keur, FSC en PEFC).
Materialen die lang meegaan, verdienen altijd 
de voorkeur.
Denk aan eBay en Marktplaats voor aanschaf 
en aanbod van tweedehandsmaterialen.
Koop materialen op maat, dat scheelt kosten 
en afval.
Zorg voor een degelijke uitvoering en vergeet 
het onderhoud niet.
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KLUSWIJZER
Op de site van Milieu Centraal is veel informatie te 
vinden over verantwoord hout, vloerbekleding, het 
schilderen van hout, muren en plafonds, het plaatsen 
van een binnenmuur en het inrichten van badkamer en 
toilet.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

klussen-en-verbouwen
www.verbouwwijzer.nl
www.kringloopnet.nl
www.marktplaats.nl
vrom.bouwbesluit.com

Houten tuinmeubilair gemaakt van oude steiger-
planken. Het is duurzaam, maar vooral ook hip 
om tuinmeubilair van gebruikt hout te maken.
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SCHEIDEN IS GOED, 
VERMIJDEN IS BETER
Het voorkomen en verminderen van afval zet meer 
zoden aan de dijk dan hergebruik of recycling. Het 
scheelt ook ruimte in de boodschappentas en voor-
raadkast. Maak met onderstaande tips van de berg 
een beetje.

Iedere dag produceren we per persoon zo’n ander-
halve kilo afval. Ongeveer de helft hiervan zamelen 
we gescheiden in voor hergebruik. De verwerking van 
afval is in Nederland goed geregeld. Installaties voor 
afvalverbranding zijn schoner geworden: ze produce-
ren elektriciteit en pikken bepaalde materialen, zoals 
metaal, eruit voor hergebruik. Dat bespaart grond-
stoffen. Toch blijft het voor het milieu beter afval te 
voorkomen dan te recyclen.

Koop duurzame en kwalitatief goede spullen. Onder-
houd ze goed en laat ze repareren als ze kapot zijn.
Probeer zo min mogelijk eten weg te gooien. De 
energie voor de productie, het vervoer en het klaar-
maken ervan gaat dan verloren.
Plak een Ja/Nee- of een Nee/Nee-sticker op je 
brievenbus.

GFT
Bijna alle gemeenten zamelen groente-, fruit- en tuin-
afval (gft) apart in om te composteren. Deskundigen 
zijn er nog niet over uit welke verwerkingsmethode 
het best is voor het klimaat, maar composteren heeft 
belangrijke voordelen.

Als al het gft-afval bij het restafval belandt, zijn 
minimaal drie nieuwe afvalverbrandingsinstallaties 
nodig.
Het gescheiden inzamelen en composteren van 
gft-afval is goedkoper voor gemeenten dan het 
samen met restafval te verbranden. Dat scheelt je 
weer afvalstoffenheffi ng.
Composteren levert een nuttig product op: bodem-
verbeteraar. Hiermee kan de grond beter geschikt 
worden gemaakt voor gewasteelt.

BLIK
Blik mag gewoon bij het huisvuil. De afvalverbrandings-
installatie haalt blik namelijk uit het afval. Zo’n 85% van 
de gebruikte blikverpakkingen wordt zo gerecycled. 
Omdat blikverpakkingen de afgelopen decennia veel 
dunner zijn gemaakt, is de milieubelasting van blik 
omlaag gegaan.

Vul lege blikken en blikjes liever niet met ander 
afval, want dat maakt het lastiger om het materiaal 
in de afvalverbrandingsinstallatie te scheiden.
Lege verfblikken en spuitbussen mogen gewoon in 
de vuilnisbak. Blikken met verfresten moeten wel 
naar het klein chemisch afval.
Glas hoort in de glasbak, maar gooi de metalen dek-
sels van bijvoorbeeld jampotten bij het restafval.
Lever afval van aluminium in bij kringloopwinkels, 
blikbakken of wijkmilieupunten.

Op de grote hoop?
Een populaire fabel is dat afval scheiden geen zin 
heeft. Volgens velen gaat al het afval toch op één 
hoop. Maar dat is niet waar: glas, papier, karton, 
gft, klein chemisch afval, textiel en restafval wor-
den allemaal apart verwerkt. Alleen sterk vervuilde 
partijen gescheiden afval kunnen noodgedwongen 
alsnog bij het restafval terechtkomen.
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DRANKVERPAKKINGEN
Een milieuvriendelijke drankverpakking bestaat niet. 
Melk kan in een kartonnen pak, maar bier niet van-
wege het koolzuurgas. Voor vruchtensappen gelden 
weer andere eisen als het op smaak en houdbaarheid 
aankomt. Drankenkartons (met of zonder aluminium-
laagje) zijn niet geschikt voor papierrecycling, dus stop 
ze bij het huisvuil.

Herbruikbare verpakkingen belasten het milieu 
meestal minder dan wegwerpversies.
Eén grootverpakking is milieuvriendelijker dan 
meerdere kleine verpakkingen. Maar dat voordeel 
gaat verloren als je de inhoud wegens bederf moet 
weggooien.
Bronwater en frisdranken uit een petfl es met sta-
tiegeld zijn de milieuvriendelijkste keuze. Kies bij 
bier voor fl esjes met statiegeld.
Dorst onderweg? Drink cola uit blik. Pak karton 
voor dranken zonder koolzuur.

GLAS
Recycling van glas kost 15% minder energie dan de 
productie van nieuw glas. Het hervullen van glazen 
fl essen kost weliswaar energie, maar de winst ten 
opzichte van wegwerpglas is enorm, namelijk 90%.

Lever het glas leeg en het liefst schoon aan.
Scheid glas indien mogelijk op kleur: wit glas, 
groen glas en bruin glas (rood en blauw glas mag 
bij groen).
De glasbak is alleen voor verpakkingsglas. Kristal, 
vuurvast- en vensterglas, lampen, kurken, doppen 
en deksels mogen niet in de glasbak.

KUNSTSTOF
Sinds 2010 is het in vrijwel alle gemeenten mogelijk 
plastic verpakkingsafval gescheiden in te leveren. Wat 
wel bij het restafval komt, gaat de verbrandingsoven 
in. Bij sommige installaties wordt kunststof samen 
met papier uit de afvalberg geblazen, tot korrels 
geperst en als brandstof van elektriciteitscentrales 
en cementovens gebruikt. Nog slimmere scheidings-

GESCHEIDEN INGELEVERD: PER PERSOON PER JAAR 

In Nederland produceren we jaarlijks 537 kilo huishoudelijk afval per persoon. Daarvan wordt 269 kilo gescheiden 
ingeleverd: 67 kilo via de milieustraat (grof tuin-, bouw- en sloopafval) en 202 kilo via andere afvalstromen. Dat 
betekent dat er jaarlijks ook 68 kilo afval per persoon ongescheiden bij het vuilnis belandt. Daarin zit 41 kilo grof 
huishoudelijk afval (via ophaaldienst grofvuil ingeleverd) en 227 kilo restafval (grijze container of vuilniszak).

SOORT AFVAL TOTAAL GEWICHT WAARVAN GESCHEIDEN 
INGEZAMELD (PERCENTAGE)

NAAR RESTAFVAL

Gft 160 kg 76 kg (48%) 84 kg

Oudpapier en kranten 95 kg 68 kg (71%) 27 kg

Verpakkingsglas 31 kg 21 kg (69%) 10 kg

Verpakkingsplastic 16 kg 5 kg (32%) 9 kg

Klein chemisch afval 1,5 kg 1,3 kg (86%) 0,2 kg

Elektrische apparaten 20 kg 13 kg (68%) 2 kg

Textiel 12 kg 4 kg (33%) 8 kg

Verpakkingsmetaal 
(drankblikjes, verf, ingeblikt voedsel)

7 kg 5 kg (71%) n.v.t.

Bron: Milieu Centraal

85



technieken maken het mogelijk kunststof te gebruiken 
voor nieuwe producten.

Vermijd verpakkingen van pvc (polyvinylchloride), 
herkenbaar aan de pijltjesdriehoek met het cijfer 3. 
Deze stof zit vooral in stretchfolie (om groente en 
fruit) en in medicijnverpakkingen.
Lever huishoudelijke kunststofverpakkingen zo 
veel mogelijk apart (en schoon) in. Dat kan in alle 
gemeenten (behalve Rotterdam en – deels – 
Amsterdam).
(Her)gebruik je eigen boodschappentas of lever 
deze in bij een tassenbol in de winkel, zodat andere 
klanten hem kunnen gebruiken.
Kunststof petfl esjes kunnen prima opnieuw wor-
den gevuld voor een drankje onderweg.

COMPOSTEERBAAR KUNSTSTOF
Steeds vaker worden producten verpakt in een com-
posteerbare kunststofverpakking. Biologische aard-
appelen zitten in zo’n zak, maar ook de plastic glazen 
op festivals of bij sportevenementen zijn vaak biolo-
gisch afbreekbaar. Je herkent een composteerbare 
verpakking aan het kiemplantlogo of het Belgische 
logo ‘OK Compost’. Composteerbare verpakkingen 
die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, 
zoals mais of suikerrietvezels, leiden tot veel min-
der milieubelasting dan verpakkingen van gangbare 
kunststoffen.

Het composteren van dergelijke verpakkingen heeft 
geen voordelen voor het milieu. Tijdens het composte-
ringsproces vergaan de verpakkingen. Er blijven alleen 
water en CO2 over, dus geen compost of een ander 
nuttig product. Als composteerbare verpakkingen bij 
de kunststofi nzameling belanden, worden er nieuwe 
producten van gemaakt. In het restafval levert de 
composteerbare verpakking bij verbranding duurzame 
energie op.

PAPIER EN KARTON
Papieren en kartonnen verpakkingen die in Nederland 
zijn gemaakt, bestaan voor meer dan 90% uit oudpa-
pier. De overige 10% bestaat uit nieuwe houtvezels, 
en die komen steeds vaker uit goed beheerde bos-
sen. Hergebruik van papier en karton scheelt bomen 
en water.

Bijna alle papieren en kartonnen verpakkingen mo-
gen bij het oudpapier, mits schoon en droog.
Verpakkingen met plastic of een waslaag, zoals 
melkpakken, moeten bij het restafval. Sommige 
gemeenten halen pakken apart op.
Een enkel nietje of kunststofvenstertje van een 
envelop bij het oudpapier kan geen kwaad, plastic 
folie (van tijdschriften) wel.
Sommige drankenkartons dragen het FSC-keurmerk. 
Daaruit blijkt dat voor de papierproductie van het 
karton hout uit goed beheerde bossen is gebruikt.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.afvalscheidingswijzer.nl
www.kringloopblik.nl
www.recyclingnetwerk.nl
www.kringloopglas.nl
www.plastic-heroes.nl
www.bcpn.nl
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Bij afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden in 
Rijsenhout wordt compost in tunnels gestort 
en verteerd. Daarbij komt warmte vrij die voor 
energie zorgt.
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SYMBOLEN

LEGENDA bron: Milieu Centraal

(Kijk voor de uitgebreide legenda op pag. 126)

Zeer strenge criteria/controle

Goede criteria/controle

Matige criteria/controle

Zwakke criteria/controle

Zeer zwakke criteria/controle

N.v.t.
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VERVOER & 
REIZEN

Reizigers brengen handel en welvaart in ruil voor ervaringen en 

vertier. De keuze van de bestemming en het vervoermiddel 

maken een wereld van verschil.
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PASCAL ONTIJD
HUREN BIJ
DE BUREN

Trendwatchers weten het zeker: 

de tijd van bezittingen is voorbij en 

leasen, delen en ruilen hebben de 

toekomst. De auto huren van de 

buren klinkt wel eenvoudig, maar 

voelt toch wat ongemakkelijk. 

SnappCar maakt het simpel en 

betrouwbaar.
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HOE ZIJN JULLIE OP DIT IDEE GEKOMEN?
‘Drive My Car Rentals in Australië is ons grote 
voorbeeld. Zij zijn nu de derde verhuurder van het 
land. Maar ook in Engeland en Amerika is dit soort 
deelautoprojecten succesvol. Er worden trouwens 
niet alleen deelprojecten met auto’s opgezet, maar 
er bestaan ook initiatieven voor het uitwisselen 
van gereedschap of het ter beschikking stellen van 
slaapplaatsen, zoals het Amerikaanse Airbnb.’

IS SNAPPCAR EEN ZAKELIJKE OF IDEOLOGISCHE 
ONDERNEMING?

‘Primair zakelijk, maar er zijn enkele neveneffec-
ten die de duurzame burger blij maken. In Ame-
rika is onderzocht dat één deelauto tot tien auto’s 
uit de straat kan laten verdwijnen. Dat ruimt niet 
alleen op, maar geeft vooral ook aan hoe ineffi ci-
ent het bezitsdenken is.’

LOST SNAPPCAR DE FILES OP?
‘Niet direct, maar deelnemen aan SnappCar of ver-
gelijkbare systemen maakt mensen wel bewuster. 
Ze pakken misschien wat minder makkelijk de 
auto of stappen wat vaker in de trein. Dat zou op 
den duur ook ruimte op de weg moeten creëren.’

WAAROM ZOU IK MIJN AUTO VERHUREN AAN EEN 
WILDVREEMDE?

‘Omdat je het zonde vindt dat hij zo weinig wordt 
gebruikt. Gemiddeld staat een auto 23 uur per dag 
thuis voor de deur. En misschien vind je dat er al 
genoeg auto’s zijn in de straat. Maar het belang-
rijkste argument voor veel van onze verhuurders 
is het terugverdienen van een deel van de wegen-
belasting, verzekering en afschrijving.’

HET BLIJFT EEN ENG IDEE DAT EEN ONBEKENDE IN 
MIJN AUTO RIJDT.

‘Dat anonieme proberen we eraf te halen door de 
huurder en verhuurder aan elkaar voor te stellen 

bij de sleuteloverhandiging. Er komt dus ook geen 
elektronica in je auto, zoals bij auto’s van Green-
wheels. Verder moet zowel huurder als verhuurder 
een kopie van zijn paspoort en rijbewijs uploaden. 
Van de verhuurder controleren we of hij de recht-
matige eigenaar is en of zijn auto APK gekeurd is. 
Van de huurder worden zijn rijhistorie en identiteit 
gecheckt.

WAT GEBEURT ER MET MIJN NO-CLAIMKORTING ALS 
DE HUURDER EEN SCHADE VEROORZAAKT?

‘SnappCar verzorgt een all-riskverzekering voor 
de hele huurperiode. We regelen ook een con-
tract dat moet worden ondertekend bij de sleu-
teloverdracht, de betaling en vervangend vervoer 
als de huurauto niet meer verder kan. Een boete 
voor een verkeersovertreding tijdens de huurpe-
riode verhalen wij namens de verhuurder op de 
huurder.’

IK WIL NIET DAT ER IN MIJN AUTO WORDT GEROOKT. 
KAN IK DAT EISEN?

‘Ja, de verhuurder bepaalt zelf of hij rokers, 
bouwmaterialen, huisdieren en kinderen in zijn 
auto toelaat. Mocht een huurder zich niet aan de 
afspraken houden en er ontstaat een confl ict, dan 
zorgt SnappCar dat de auto wordt gereinigd en 
krijgt de huurder een boete.’

BEN IK ALS HUURDER OOK VERZEKERD TEGEN SCHADE?
‘Er is een eigen risico van €250. Daarboven dekt 
de verzekering de schade.’

WAT VOOR AUTO’S KAN IK HUREN?
‘Van een kleine Suzuki Alto tot een Porsche 911. 
Maar van de circa 500 auto’s die nu worden aan-
geboden, is het merendeel klein en compact en 
tussen de 4 en 10 jaar oud. De merken Peugeot, 
Volkswagen, Toyota en Renault z ijn goed verte-
genwoordigd.’
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WAT KOST HUREN VIA SNAPPCAR?
‘Dat bepaalt de verhuurder. De kale huurprijs 
begint bij €17,63 per dag. Dat is inclusief 17,5% 
commissie voor ons. Daar komen nog transactie-
kosten (€5) bovenop en 12,5% verzekeringspre-
mie (€2,20). Dan kom je uit op €24,83 als je niet 
over de vrije kilometers – minimaal 100 – heen 
komt. Natuurlijk moet de gebruikte brandstof 
daarbij nog worden opgeteld.’

WAT VOOR SOORT MENSEN DOET MEE MET SNAPPCAR?
‘De verhuurders zijn meestal mannen van 35 jaar 
of ouder. Ze hebben een goede opleiding gevolgd 
en hebben een bovengemiddeld inkomen. De 
huurders, evenveel mannen als vrouwen, zijn 
vaak wat jonger. Beide partijen wonen in de stad 
en willen met SnappCar wat verdienen of kosten 
uitsparen.’

DUS BUITEN DE STAD SLAAT SNAPPCAR NIET AAN?
‘Het is sowieso moeilijk om in de beginfase 
meteen een landelijke dekking te hebben. We 
hebben na een halfjaar al zo’n 500 aanbieders en 
actieve deelnemers in meer dan 300 plaatsen. 
Daarvan zitten er veel in Utrecht, Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Daarbuiten is het nog 
erg versnipperd. Maar je merkt wel dat elke vorm 
van publiciteit zo weer 100 nieuwe aanmeldingen 
oplevert. We groeien iets harder dan gepland, 
maar het kan en moet nog beter wil het concept 
ook in Nederland slagen.’

Pascal Ontijd studeerde Business Economics 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij 
werkte als strateeg bij DSM en bekleedde di-
verse managementfuncties bij Heineken. Sinds 
2011 is Ontijd is verantwoordelijk voor marke-
ting, PR, community management en support bij 
SnappCar.

MEER INFORMATIE
www.snappcar.nl
www.futureofcarsharing.com
www.drivemycarrentals.com.au
www.whipcar.com
www.relayrides.com
www.collcon.com
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SAMEN VOORUIT
Steeds meer automobilisten kiezen ervoor een auto 
te delen. Dat is goedkoper en er is geen gedoe met 
onderhoud en parkeren. Autodelers ontzien het 
milieu en creëren ruimte in de stad.

Als het delen van een auto voor minder verkeer op de 
weg zorgt, gaat het milieu er direct op vooruit. Want 
door het dalende brandstofverbruik komen er minder 
schadelijke gassen en vervuilende stoffen in de lucht. 
Auto’s van een deelauto- of verhuurbedrijf zijn boven-
dien nieuwer dan de gemiddelde auto op de weg. Ze 
rijden zuiniger en schoner, waardoor het milieu minder 
wordt belast. Als veel auto’s worden gedeeld, daalt 
bovendien de milieubelasting van de productie, het 
onderhoud en de sloop van auto’s.

STEEDS MAKKELIJKER
Een auto delen via een abonnement wordt steeds 
makkelijker. Moest er vroeger veel geregeld worden, 
tegenwoordig volstaat één handeling op internet om 
de deelauto een kwartier later al te kunnen gebrui-
ken.
De deelauto’s van de meeste organisaties staan op 
speciale, gereserveerde parkeerplekken in de wijk en 
zijn dag en nacht voor de abonnementhouders be-
schikbaar. Het reserveren en de fi nanciële afwikkeling 
zijn geautomatiseerd. De auto’s kunnen doorgaans 
worden geopend met een pasje van de organisatie. 
Daarmee kun je vaak ook tanken.
De belangrijkste landelijke organisaties zijn Green-
wheels, ConnectCar en Wheels4All. Daarnaast zijn er 
enkele lokaal opererende bedrijven, zoals Diks Auto-
date en Car2go, beide actief in Amsterdam. In op-
komst zijn professionele organisaties die particulieren 
verbinden die een deelauto zoeken of aanbieden (zie 
het interview hiervoor).

ZO WERKT HET
Bij de landelijke organisaties heb je een abonnement 
nodig (vanaf €5 per maand). Vervolgens betaal je per 
tijdseenheid de kilometers die je rijdt en de brandstof. 
Er zijn goedkope abonnementen met hoge uur- en 
kilometertarieven en prijzige abonnementen met lage 
gebruikskosten. Of je voordeliger uit bent met een 
deelauto hangt onder meer af van het type auto dat 
je hebt, of je die nieuw of tweedehands hebt aange-
schaft en het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. 
Maar wie minder dan 12.000 kilometer per jaar rijdt of 
minder dan 120 dagen per jaar een auto nodig heeft, is 
doorgaans voordeliger uit met een deelauto.

Tips
Er zijn steeds meer aanbieders van autoabon-
nementen. Je kunt zelfs een abonnement met 
meerdere mensen delen.
Ook autoverhuurbedrijven bieden abonnemen-
ten aan.
Een auto delen hoeft niet per se via een com-
mercieel bedrijf. Je kunt ook met familie, buren 
of vrienden een auto aanschaffen. Maak dan 
wel goede afspraken over bijvoorbeeld de 
tenaamstelling van de auto, de verzekering 
en de onderhoudskosten. Die kun je het best 
in een maatschapsovereenkomst vastleggen. 
Op www.autodate.nl/autodate.php vind je een 
handig voorbeeldcontract.
Overweeg carpooling met collega’s of zoek een 
meerijder (of lift) via www.carpooldate.nl.
Op de site van Milieu Centraal kun je bereke-
nen welke vorm van delen voor jou het aantrek-
kelijkst is.
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MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

auto-delen
www.autodate.nl
www.greenwheels.nl
www.connectcar.nl
www.wheels4all.nl
www.car2go.com
www.snappcar.nl
www.diks.net
www.carpooldate.nl

Het nieuwe delen
Vanwege de drukte, de schaarse parkeergelegen-
heid en de vele parkeerplaatsen van vergunning-
houders zijn deelauto’s vooral populair in de 
steden. Car2go heeft 300 elektrische Smarts in 
Amsterdam gezet, die zeer eenvoudig te huren 
zijn. Na eenmalige aanmelding ontvang je een 
lidmaatschapskaart waarmee je in elke vrije Smart 
(de kaartlezer achter de voorruit is groen) van 
Car2go kunt stappen. Via een app voor de smart-
phone en de website van Car2go kun je opzoeken 
waar je een auto kunt vinden. Na gebruik kun je 
de auto op elke parkeerplek in Amsterdam ach-
terlaten. Je hoeft dus niet op zoek naar een door 
Car2go gereserveerde plek. Het enige waarvoor 
je moet betalen, is de werkelijke rijtijd (€0,29 per 
minuut, €39 per dag). Alle andere kosten, zoals 
parkeren, verzekeringen en wegenbelasting, zijn 
inbegrepen. Reserveren is niet nodig en je hoeft 
ook niet van tevoren aan te geven hoelang je de 
auto wilt gebruiken.
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Presentatie 60 elektrische Smarts van het 
nieuwe Amsterdamse deelautobedrijf Car2Go.
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DE WEG NAAR ZUINIGHEID
Al enige tijd wordt onder Nederlanders Het Nieuwe 
Rijden gepromoot. In deze rijstijl staan bewust 
omgaan met het voertuig en veilig maar toch vlot 
rijden centraal. Door Het Nieuwe Rijden kan een ge-
middelde automobilist algauw 10% op de brandstof-
kosten besparen. Bovendien zijn de onderhoudskos-
ten lager, doordat de onderdelen minder snel slijten 
en dus pas later aan vervanging toe zijn. Dat scheelt 
grondstoffen en uitstoot in de onderdelenfabriek.

Het Nieuwe Rijden bestaat uit zeven punten.
Schakel zo vroeg mogelijk naar een hogere versnel-
ling.
Rijd zo veel mogelijk met een gelijkmatige snel-
heid en een laag toerental in een zo hoog mogelijke 
versnelling.
Kijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer.
Laat het gas los en laat de auto in de versnelling 
uitrollen zodra een vertraging of stoppunt in zicht 

is. Trap de koppeling niet in, dat kost extra brand-
stof.
Zet dan de motor af als je langer dan ongeveer 30 
seconden moet wachten, bijvoorbeeld voor een 
openstaande brug, spoorwegovergang of in een 
fi le.
Controleer maandelijks de bandenspanning.
Maak gebruik van toerenteller, cruisecontrol en 
boordcomputer.

Denk ook aan de volgende punten.
Een navigatiesysteem of een printje van een route-
planner voorkomt verdwalen. Zodoende verspil je 
geen tijd en brandstof en maak je geen overbodige 
kilometers.
Skiboxen, imperiaals en fi etsen op het dak verho-
gen de luchtweerstand en het verbruik fors (zo’n 
20%).
Ook een geopend raampje breekt de ideale stroom-
lijn.
Vooral korte ritjes zijn erg vervuilend, omdat de 
motor en katalysator dan nog koud zijn. Bovendien 
slijt de motor hierdoor sneller dan normaal. Fiets 
en benenwagen zijn voor milieu, portemonnee en 
gezondheid een goed alternatief.

AIRCO SLURPT MEE
Nederlandse autorijders hebben de airco gemiddeld 
17% van de tijd aanstaan. Een airco op half vermo-
gen jaagt het brandstofverbruik op met 3 tot 10%. Bij 
warm weer in een stedelijke omgeving loopt dat zelfs 
op tot 20%. Gebruik dus bij voorkeur de natuurlijke 
koeling van de mechanische ventilatie.

ENERGIELABEL
Aan het energielabel kun je per grootteklasse zien hoe 
zuinig een nieuwe auto is. Energielabel A is voor de 

Groene reparatie
Als je auto moet worden gerepareerd en de ver-
zekering schrijft niet voor hoe die reparatie moet 
worden uitgevoerd, dan zijn recycleonderdelen 
een voordelige en milieuvriendelijke optie. De prijs 
is afhankelijk van het aanbod en de leeftijd van het 
hergebruikte onderdeel. Onderdelen van 1 jaar oud 
zijn ongeveer een kwart goedkoper dan nieuwe 
onderdelen; onderdelen van 4 of 5 jaar oud zijn 
vaak meer dan 50% goedkoper. Vraag de garage 
om onderdelen met Stiba Garant Erkenning. Dan 
weet je zeker dat alle onderdelen volgens een 
standaardmethode zijn getest, gecontroleerd, 
gelabeld en geregistreerd.

98



auto die het zuinigst is in zijn klasse; energielabel G 
staat voor de minst zuinige auto. Op het label staat het 
brandstofverbruik op twee manieren vermeld. Ten eer-
ste in liters per 100 kilometer (of in kilometers per 100 
liter). Daarnaast is het relatieve verbruik ten opzichte 
van vergelijkbare auto’s vermeld. Zodoende kun je het 
brandstofverbruik van auto’s die ongeveer even groot 
zijn vrij eenvoudig vergelijken.

SLIMME SNUFJES
Nieuwe technieken en slimme snufjes helpen de be-
stuurder zo zuinig mogelijk te rijden. Een abc.

Aerodynamica. Een motor heeft niet altijd koel-
lucht nodig. Daarom maken fabrikanten de grille 
(het rooster aan de voorkant van de auto) vaak 
deels dicht of gebruiken ze jaloezieën om hem af te 
sluiten.
Automaat. Sommige automaten, zoals de mo-
derne direct shift gearbox (DSG), maken de auto 
zuiniger dankzij een snel schakelende, elektro-
nisch gestuurde dubbelkoppeling. Het idee dat 
automaten minder zuinig zijn dan handschakeling 
is achterhaald.
Boordcomputer. Deze geeft tijdens het rijden onder 
andere informatie over het brandstofverbruik, de 
afgelegde afstand, de tijdsduur, het totale brand-
stofverbruik en het aantal gereden kilometers per 
liter brandstof. Dit stimuleert Het Nieuwe Rijden en 
verlaagt het brandstofverbruik met gemiddeld 10 
tot 12%.
Cruisecontrol. Houd de snelheid constant. Dat rijdt 
prettiger, de motor wordt minder belast en het 
scheelt brandstof.

Ecobanden. Banden met een lage rolweerstand 
maken de auto iets zuiniger.
Ecoteller. Op deze meter kun je aflezen of je 
zuinig rijdt en op welk moment je het best kunt 
schakelen.
Overbrenging. Een auto die bij 120 km/u 3.000 
toeren maakt, rijdt zuiniger dan een identieke 
auto waarvan de toerenteller op 4.000 staat. 
Autofabrikanten passen daarom de verhoudingen 
(overbrengingen) in de versnellingsbak aan, zodat 
de auto op lange afstanden bij een constante 
snelheid minder brandstof nodig heeft. Vergelijk 
het met de zesde versnelling, die heeft hetzelfde 
effect.
Remregeneratie. Voedt de accu met energie die tij-
dens het remmen vrijkomt. Dat bespaart brandstof, 
omdat de dynamo niet de hele tijd hoeft te werken.
Schakelindicator. Variant op de ecoteller. Geeft het 
ideale schakelmoment aan.
Start-stopsysteem. Als de auto tot stilstand komt 
en de versnellingspook in zijn vrij staat, schakelt de 
motor zichzelf uit. Trapt de bestuurder de koppeling 
in, dan springt de motor vanzelf weer aan. Start-
stopsystemen zijn vooral lonend voor automobilis-
ten die veel in de stad rijden.
Turbo. Een kleine motor verbruikt in principe min-
der brandstof dan een grote, maar levert ook ge-
ringere prestaties. Het gebruik van een turbo, een 
schoepenrad dat de inlaatlucht comprimeert door 
de druk van het uitlaatgas, verhoogt de prestaties 
van een kleine motor, terwijl het brandstofverbruik 
laag blijft.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.hetnieuwerijden.nl
www.stiba.nl
www.consumentenbond.nl

(dossier Ecotest)
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INNOVATIES AAN DE POMP
‘Gooi maar vol’ was lange tijd de simpele opdracht 
bij de pomp. Maar tegenwoordig komt er meer bij 
kijken, want waarmee wil je de tank vullen? Er is 
een steeds groter aanbod van verschillende soorten 
brandstof.

BIO-ETHANOL
In Frankrijk en Duitsland is een nieuw type benzine 
te koop: E10. Ook in Nederland is het al hier en daar 
verkrijgbaar. E10 bestaat voor 90% uit Euro95 en voor 
10% uit bio-ethanol. Aan de normale Euro95 wordt 
sinds enkele jaren al 5% bio-ethanol toegevoegd. Dat 
proces verliep stilletjes en zonder protest, maar bij E10 
ging het anders. De Franse en Duitse overheid zetten 
zich in voor de implementatie van de Europese richtlijn 
die dit milieu vriendelijke alternatief voorschrijft. Dat 
leidde tot veel verontwaardiging onder Duitse automo-
bilisten. 
Bio-ethanol is relatief makkelijk te winnen uit planten-
resten, houtafval enzovoort. De gebruikte planten en 
bomen hebben om te groeien eerst CO2 uit de lucht 
opgenomen, die bij verbranding vrijkomt. Door deze 
kringloop ontstaat er per saldo niet meer CO2.
Maar bio-ethanol tast bepaalde rubber- en kunststof-
soorten aan, die ook voorkomen in sommige benzine-
leidingen. Dat kan op langere termijn tot lekkage leiden, 
met alle risico’s van dien. Daarom is E10 niet per defi -
nitie geschikt voor alle auto’s en motoren. In moderne 
auto’s komen deze kwetsbare rubber- en kunststofma-
terialen niet meer voor. Als je auto niet geschikt is voor 
E10 (doe de E10-check; zie ‘Meer informatie’), kun je 
altijd kiezen voor een andere benzinesoort. Naast E10 
is ook Euro95 nog steeds beschikbaar, hoewel E10 in 
Frankrijk Euro95 in hoog tempo verdringt.
In met name Zweden is E85 een succes: 85% bio-
ethanol en 15% benzine. Zweden beschikt over enor-
me voorraden houtafval en daarom heeft dit project er 

een goede kans van slagen. In Nederland lijkt E85 niet 
van de grond te komen, al hebben fabrikanten als Ford 
en Volvo enkele varianten die hierop kunnen rijden.

GROENGAS MULTI-INZETBAAR
Een ander kansrijk initiatief is groengas. Dat is simpel 
gezegd de vergassing van biologisch afval, zoals mest, 
gft-afval en slib uit afvalwater. Bij de verbranding ont-
staat geen ‘nieuwe’ CO2. Groengas kan als brandstof 
dienen voor auto’s met een aardgasinstallatie. Maar 
net als met andere gasinstallaties maakt het de auto 
duurder en de tank neemt veel ruimte in. Daarnaast 
zijn groengastankstations dun gezaaid. Het ligt meer 
voor de hand te kiezen voor bijmenging bij aardgas of 
te zijner tijd zelfs als vervanging daarvan (als de aard-
gasbel in Groningen opraakt).

ALTERNATIEVEN
Autogas (lpg) is al heel lang een waardige vervanger 
van benzine en dieselolie. Autogas is ruim beschik-
baar, relatief goedkoop en technisch verantwoord.
Hoewel sommige autofabrikanten er nog steeds niets 
van willen weten, bieden andere de laatste jaren auto-
gasinstallaties ‘af fabriek’ aan (zonder leverings- en 
installatiekosten). Zo hebben Chevrolet, Ford, Volks-
wagen en Volvo varianten met ‘af fabriek’ een lpg-
tank plus benzinetank. De Koreaanse merken nemen 
het voortouw, omdat Zuid-Korea een van de weinige 
landen ter wereld is waar autogas grootschalig wordt 
gebruikt. In Nederland zijn Koreaanse lpg-auto’s echter 
nauwelijks te koop.

MEER INFORMATIE
www.jebentalsnelduurzaam

opweg.nl/E10
www.consumentenbond.nl
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AANDRIJFTECHNIEKEN VAN DE TOEKOMST

Conventionele motor

• benzine, diesel, lpg of biobrandstof
• verschillende brandstofbesparende functies
• stoot tijdens rijden hoofdzakelijk CO2 uit

Plug-in hybride

•   rijdt langer op elektromotor, 
minder CO2-uitstoot dan hybride tijdens rijden

• alleen bij lege accu wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld
• accu opladen bij een laadpunt

Volledig elektrisch

• accu opladen bij een laadpunt
• elektromotor drijft de wielen aan
• geen CO2-uitstoot tijdens rijden

Hybride

•  accu levert elektriciteit voor
elektromotor die verbrandingsmotor assisteert

• accu wordt tijdens het rijden opgeladen
• minder CO2-uitstoot tijdens rijden dan conventionele auto

Elektrisch met range extender

• elektromotor drijft de wielen aan
• verbrandingsmotor en generator produceren elektriciteit
• stoot tijdens rijden minder CO2 uit dan een plug-in hybride

Brandstofcel (waterstof)

•  elektromotor drijft wielen aan
• stoot tijdens rijden alleen waterdamp uit
• waterstof reageert met zuurstof en produceert elektriciteit

verbrandings-
motor

accu + 
elektromotor

accu + 
elektromotor

verbrandingsmotor + 
elektromotor

verbrandingsmotor + 
elektromotor

verbrandingsmotor + 
elektromotor

brandstoftank

laadstekker waterstoftank

brandstoftank

brandstoftank + 
laadstekker

brandstoftank + 
laadstekker
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DE ELEKTRISCHE KOE
Elektrische auto’s zijn nog geen serieuze concurrent 
van traditionele benzine- en dieselwagens, maar 
elektromotoren hebben de toekomst. Voorwaarden: 
betere accu’s en een schone opwekking van stroom.

In 2011 zijn de eerste volledig elektrisch aangedreven 
auto’s van grote automerken op de markt gekomen, 
zoals de Nissan Leaf. Hierdoor is ook de discussie 
over elektrisch rijden opgelaaid, en dan vooral over de 
nadelen ervan. Een eerste minpunt is dat de actiera-
dius (het aantal kilometers dat je met een volle accu 
kunt afl eggen) beperkt is. De Nissan Leaf kan volgens 
de fabrieksopgave met een volle accu 175 kilometer 
rijden. In de praktijk is dat minder, afhankelijk van de 
omstandigheden.
Parkeren is een tweede nadeel. Er zijn maar weinig 
stadsbewoners die hun elektrische auto altijd op 
dezelfde plek, bij een eigen oplaadpunt kunnen zetten. 
Openbare oplaadpunten kunnen soelaas bieden. Maar 
als het aantal elektrische auto’s snel groeit, zullen de 
laadpalen vaak bezet zijn.
Ondanks de beperkingen zijn elektrische auto’s wel 
degelijk inzetbaar, maar vooral voor specifi eke toepas-
singen. Denk aan koeriersdiensten, bezorgservices, 
onderhoudsmonteurs en taxi’s. Die leggen per dag 
geen grote afstanden af en komen telkens terug op 
een centraal punt waar ze opgeladen kunnen worden.
Er zijn ook mogelijkheden voor semi-openbaar ver-
voer. Deelautoverhuurder Greenwheels heeft al een 
aantal elektrische Peugeots iOn ingezet. In Amster-
dam rijden de eerste elektrische Smarts van Car2go 
(zie pag. 96).
Overigens: de zero emission-claim waarmee onder 
meer Nissan adverteert, klopt niet. Een elektrische 
auto veroorzaakt indirect net zoveel CO2-uitstoot als 
een zuinige benzineauto. De meeste stroom wordt 
immers nog steeds opgewekt in kolen- en gascentra-

les. Met de komst van duurzamere centrales zal de 
uitstoot wel minder worden.

HYBRIDE
Automobilisten kunnen ook kiezen voor een gedeelte-
lijk elektrische auto. Er zijn twee mogelijkheden: (plug-
in) hybrides en auto’s met range extender.
De hybride, waarin een elektromotor de verbrandings-
motor ondersteunt, begint al ingeburgerd te raken. De 
Toyota Prius Plug-In Hybrid is in deze categorie een 
variant die ook aan de stekker kan worden opgeladen. 
Op de elektrostand kan de Prius zo’n 60 kilometer rij-
den. Een auto met een range extender, zoals de Opel 
Ampera, heeft een vergelijkbare elektrische actiera-
dius.
Het grote verschil tussen beide typen zit in de manier 
waarop de auto wordt aangedreven wanneer de 
accu uitgeput raakt. Een plug-in hybride loopt op de 
verbrandingsmotor en de elektromotor springt bij op 
momenten dat de verbrandingsmotor niet efficiënt is, 
vooral bij het wegrijden en het versnellen. Tijdens het 
rijden zorgt de hybridetechniek ervoor dat de accu 
voldoende capaciteit houdt om die taak te blijven 
vervullen.
Een auto met een range extender wordt altijd elek-
trisch aangedreven. Wanneer de accu uitgeput raakt, 
start automatisch de verbrandingsmotor. Die drijft 
een generator aan die op zijn beurt elektriciteit levert 
om de elektromotor van stroom te blijven voorzien. 
Op hogere snelheid en bij volle acceleratie drijft de 
verbrandingsmotor ook de wielen aan via een tand-
wielstelsel.
Bij beide systemen kan de accu worden opgeladen via 
aansluiting op een stopcontact of een speciaal laad-
punt. Wie 500 kilometer of meer op één dag met de 
auto wil rijden, kan dat met zowel een plug-in hybride 
als een range extender. Kom je bij een oplaadpunt, dan 
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kun je de accu opladen. Zo niet dan rijd je gewoon op 
benzine verder.
Het brandstofverbruik van zowel een plug-in hybride 
als een range extender is aangenaam laag. Maar het 
is voor langere ritten niet zo spectaculair laag als de 
offi ciële meetgegevens ons willen laten geloven. Dat 
komt doordat het voordeel van de elektromotor die de 
eerste 60 kilometer geen brandstof verbruikt zwaar 
weegt in de eerste 100 kilometer waarop het opge-
geven verbruik wordt vastgesteld. Daarna loopt het 
verbruik op.

WATERSTOF
Een andere variant van elektrische aandrijving is de 
brandstofcel die elektriciteit opwekt. Tien autofabrikan-
ten hebben een convenant opgesteld waarin ze verkla-

ren in 2015 een auto productierijp te hebben die wordt 
aangedreven door een brandstofcel met waterstof als 
energiedrager. De techniek is een heel eind gevor-
derd. Vanuit het oogpunt van milieu is er veel voor te 
zeggen. Het enige wat de auto uitstoot, is waterdamp. 
Maar de manier waarop waterstofgas wordt gewon-
nen, bepaalt hoe milieuvriendelijk het product echt 
is. Er zijn chemische processen waarbij waterstofgas 
als bijproduct vrijkomt, maar als de behoefte daaraan 
toeneemt, kan daarmee nooit aan de vraag worden 
voldaan. Er moeten dus ‘waterstoffabrieken’ worden 
gebouwd waar via een chemisch proces dat veel ener-
gie kost, zuurstof en waterstof worden geproduceerd. 
Dat lijkt op het probleem dat de huidige elektrische 
revolutie afremt. En dan hebben we het nog niet over 
de distributie en de opslag van het gas.

Elektrische taxi’s in Amsterdam.
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FIETSEN ZONDER WEERSTAND
De elektrische fi ets is een zegen bij tegenwind en 
op heuvels. De e-bike is niet alleen handig voor de 
50-plussers die hem als eersten omarmden, maar 
ook voor forensen. Dat laatste is goed nieuws voor 
het milieu en helpt tegen de fi les.

Wettelijk mogen e-bikes ondersteuning geven tot een 
maximumsnelheid van 25 km/u en is het motorver-
mogen beperkt tot 250 W; daarboven wordt het een 
snorfi ets. Op een e-bike hoef je geen helm te dragen 
en een WA-verzekering is niet verplicht.
Een e-bike is duur. Hoewel er via internet al fi etsen te 
koop zijn vanaf €600, kosten ze in de praktijk meestal 
tussen €1.500 en €3.000. De accu is na 3 tot 5 jaar 
aan vervanging toe. Een nieuwe kost afhankelijk van 
de capaciteit zo’n €300 à €600. De fi ets inruilen voor 
een nieuwe is dan een optie, maar de restwaarde 
zonder accu valt tegen. Ook de verzekering is wat 
duurder dan die van een gewone fi ets. Soms is wel 
pechhulp meeverzekerd. Verder is elektrisch rijden 
spotgoedkoop: het opladen van een accu kost slechts 
een fractie van een cent per kilometer.

ACTIERADIUS
De actieradius wordt niet alleen bepaald door de 
capaciteit van de accu, maar ook door het gewicht van 
berijder, fi ets en bagage, de zwaarte van het parcours 
(tegenwind of hellingen), de bandenspanning en het 
rijgedrag.
Consumenten zijn kritisch over de actieradius van de 
e-bike. Begrijpelijk, want het is niet prettig om midden 
op de Veluwe met een lege accu te staan. Toch wordt 
het belang ervan ook wel overschat. Een berijder die 
met gemiddelde ondersteuning niet meer dan zo’n 
30 à 40 kilometer per dag afl egt en de fi ets ’s avonds 
weer aan de oplader zet, heeft al voldoende aan een 
simpele accu.

Steeds meer merken bieden keuze uit accu’s met wei-
nig, gemiddeld of hoog vermogen. Bij alle fi etsen kan 
de actieradius fl ink worden uitgebreid door de onder-
steuning in een lagere stand te zetten. Optrekken in 
de hoogste versnelling vreet stroom. Tijdens testritten 
gebruikten de meeste fi etsen rond 10 wattuur (Wh) 
per kilometer. Dat betekent dat de fi ets met een accu 
van 350 Wh zo’n 35 km kan afl eggen. De actieradius 
varieert tegenwoordig van 22 tot 68 kilometer, dat is 
meer dan in vorige jaren.

SLIM ACCUGEBRUIK
Op het display aan het stuur is te zien hoeveel energie 
er in de accu zit. Dit geeft een indicatie van de afstand 
die je nog kunt afl eggen, maar deze is meestal niet 
erg betrouwbaar. Hoe ouder de accu, des te groter de 
kans op een afwijking. De weergave op de accu zelf is 
nauwkeuriger.
Een accu van bijvoorbeeld 400 Wh kan vier uur lang 
100 W leveren of twee uur lang 200 W. Volgens fabri-
kanten kunnen accu’s zo’n 500 à 700 keer worden ge-
laden. Bij een lege accu duurt dat drie tot vijf uur. Ook 
wanneer een fi ets niet of nauwelijks wordt gebruikt, 
slijt de accu. Oude accu’s leveren minder energie.

Veiligheid
De elektronica van de fi ets wordt bediend met een 
display op het stuur. Een afneembaar display maakt deel 
uit van de beveiliging en de werking van de fi ets. Soms 
zijn het display en de fi ets met elkaar gematcht door een 
unieke codering. Als display en fi ets elkaar niet ‘herken-
nen’, stopt de ondersteuning er na een aantal kilometers 
mee. Alleen de offi ciële fi etsdealer kan de herkenning 
via zijn computer weer instellen. Hetzelfde geldt voor de 
accu’s van sommige fi etsen. Beide technieken verlagen 
het risico op diefstal.
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Alle A-merken hebben inmiddels ook fi etsen met een 
uitneembare accu. Het voordeel is dat zo’n accu ook 
binnen opgeladen kan worden en dat je de fi ets mak-
kelijker kunt meenemen op een fi etsdrager.
Voorkom dat de accu helemaal leegraakt. De meeste 
accu’s zijn hiertegen overigens beveiligd.

Laad de accu de eerste vijf keer volledig op. Laad 
hem na elk gebruik op bij een temperatuur van 
minstens 10 °C.
Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
Accu’s leeg bewaren is funest voor de levensduur. 
Als de fi ets met uitneembare accu lang niet wordt 
gebruikt, bewaar de opgeladen accu dan droog en 
koel (circa 5 °C). Laad hem elke twee maanden een 
paar uur bij. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing 
van de fabrikant.

ONDERSTEUNING
De trapassistent bepaalt aan de hand van een kracht- 
of bewegingssensor wanneer ondersteuning moet 
worden verleend. Een nadeel van de bewegingssensor 
is dat het even duurt – vaak een halve trapomwenteling 
– voordat de motor bijspringt. Zeker de helling op rijden 
vanuit stilstand vraagt dus eerst eigen kracht voordat 
de motor gaat meehelpen. Een krachtsensor kent dit 
nadeel niet. Deze sensor registreert dat er – ook direct 
bij wegfi etsen – kracht wordt geleverd en stemt daar 
het vermogen van de motor veel vloeiender op af.

SCHAKELEN
Naafversnellingen zijn voor dagelijks gebruik handiger 
dan derailleurversnellingen, omdat ook bij stilstand kan 
worden geschakeld. Daarnaast vragen naafversnel-
lingen minder onderhoud. Op sportieve fi etsen wordt 
meestal een derailleurversnelling gemonteerd, zodat 
er sneller geschakeld kan worden met minder weer-
stand.

SYSTEMEN
De e-bikes van Sparta, Koga en Batavus maken vooral 
gebruik van de Iontechnologie. De motor van Pana-

sonic zit onder andere op fi etsen van Trek, Flyer en het 
Duitse Kalkhoff. Ook heeft Kalkhoff fi etsen met het 
Boschsysteem, met een motor bij de trappers. Veel 
goedkope fi etsen (onder €1.600) hebben een voor-
wielmotor, een (lichte) accu onder de drager en een 
eenvoudige display.
Uit tests van De Consumentenbond blijkt dat de Ion-
technologie en de motorsystemen van Panasonic en 
Bosch zorgen voor een goede tot zeer goede dosering 
van de ondersteuning. Dit bepaalt grotendeels het 
rijcomfort. Ook de plaats van de motor en de accu 
dragen hieraan bij. Een motor in het voorwiel kan de 
fi ets bij gladheid in een bocht minder stabiel maken; 
een motor en een accu laag in het midden van de fi ets 
zorgen juist voor een goede stabiliteit.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

elektrisch
www.consumentenbond.nl

(dossier Elektrische fi etsen)
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Berlijn

Amsterdam

Retour Amsterdam - Bordeaux

Retour Amsterdam - Berlijn

Rome

Parijs

Brussel

Binnen Europa kun je op reis kiezen uit bus, 
trein, auto of vliegtuig. Milieu Centraal 
rekent voor drie bestemmingen uit wat 
de verschillen in milieubelasting zijn per 
transportmiddel (kilogram CO2 per reiziger).
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DUURZAAM REIZEN
Warme oorden zijn aantrekkelijke vakantiebestem-
mingen, maar zodra er een vliegtuig aan te pas 
komt, is het moeilijk er nog een duurzame reis van 
te maken.

‘Duurzaam reizen’, ‘ecoreizen’ en ‘fair tourism’ zijn 
termen die steeds vaker door reisorganisaties worden 
gebruikt om milieubewuste klanten te trekken. Maar 
het is lang niet altijd duidelijk waar die begrippen pre-
cies voor staan.
Reizen waarbij de natuur wordt bezocht zonder deze 
aan te tasten, vallen onder ecotoerisme. Ook als de 
bestemming Costa Rica, Kenia of Zuid-Afrika is en er 
veel vliegkilometers voor moeten worden gemaakt. 
Als iedereen aan ecotoerisme gaat doen, neemt de 
CO2-uitstoot echter enorm toe.
Hetzelfde geldt voor fair tourism: reizen waarbij de uitga-
ven van de toeristen zo veel mogelijk terechtkomen bij 
de plaatselijke bewoners. Dat kan weliswaar sociaal 
opbouwend zijn, maar voor het milieu is het geen zegen.
Duurzaam toerisme is gedefi nieerd door de Wereld 
Toerisme Organisatie (WTO). Volgens de WTO mag duur-
zaam reizen geen nadelige gevolgen hebben voor het 
milieu en is het wenselijk dat het sociaal-economische 
ontwikkeling bevordert.

VAKANTIE DICHT BIJ HUIS
Een vakantie in Europa met bus, trein of auto is vele 
malen duurzamer dan een verre reis. Wie een verre 
reis maakt, veroorzaakt in zijn eentje evenveel CO2-
uitstoot als een gemiddeld huishouden dat twee jaar 
elektriciteit gebruikt.
De grootste milieubelasting ontstaat wanneer je een 
cruise aan de andere kant van de wereld maakt, bij-
voorbeeld naar Antarctica of de Caraïben. Je moet er 
eerst heen vliegen en vervolgens verbruik je ook nog 
erg veel energie door de luxe voorzieningen aan boord.

TIPS
Kies voor duurzaam vervoer, zoals fi ets, benenwa-
gen, bus, trein of zeilboot. Als je ter plaatse een 
auto huurt, neem dan een zuinig model.
Reis liever niet per vliegtuig. Doe je dat toch, kies 
dan voor lowcost- en chartermaatschappijen. Zij 
hebben doorgaans nieuwe vliegtuigen met een 
hoge bezettingsgraad. Daardoor hebben ze per 
passagier de laagste CO2-uitstoot. De keerzijde is 
echter dat de lage tarieven uitnodigen tot het ma-
ken van meer vliegkilometers dan dure (halfvolle) 
lijnvluchten.
Probeer een directe vlucht te boeken, want stijgen 
en landen veroorzaken relatief veel CO2.
Neem zo weinig mogelijk bagage mee, want dat 
scheelt brandstof.
Vermijd binnenlandse vluchten en pak liever de 
trein of de bus.
Compenseer je uitstoot (zie het volgende artikel).
Ga niet vaker maar juist langer op vakantie.
Ga kamperen. Boek liever een stacaravan dan dat 
je een caravan achter de auto hangt.
Kies hotels met een Green Key-keurmerk.
Laat handdoeken niet elke dag verschonen.
Koop geen souvenirs die gemaakt zijn van bedreig-
de plant- en diersoorten.
Steun de lokale economie. Ga bijvoorbeeld eten in 
een strandtentje of een lokaal restaurant.
Neem geen reisbrochures mee. Alle informatie is 
op internet te vinden.

MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl/

vakantiespecial
www.vakantievoetafdruk.nl
www.green-key.org
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Georganiseerde
duurzaamheid
In Nederland werken diverse organisaties aan de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme. De Alge-
mene Nederlandse Vereniging van Reisonderne-
mingen (ANVR) zet zich sinds 2003 actief in voor 
duurzaam toeristisch ondernemen. Alle ANVR-leden 
moeten bijvoorbeeld een duurzaamheidscoördina-
tor aanstellen en een duurzaamheidsverklaring en 
-actieplan opstellen.
De Nederlandse reisbranche lijkt dus goed op 
weg. Maar volgens deskundigen moeten we niet 
te vroeg juichen, omdat het tot nu toe onmogelijk 
is na te gaan hoe duurzaam reizen echt zijn, aange-
zien er geen onafhankelijke criteria zijn vastgesteld 
om dat te meten.

109



KLIMAATCOMPENSATIE 
NEEMT EEN HOGE VLUCHT
Een Nederlands huishouden produceert gemiddeld 
9000 kilo broeikasgas per jaar, dat voornamelijk 
uit CO2 bestaat. Onze uitstoot kan omlaag door het
 energiegebruik te minderen en voor de rest te 
kiezen voor duurzame energie. Als je persoonlijke 
uitstoot niet verder verminderd kan worden, kun je 
nog wel iets doen aan de gevolgen daarvan: klimaat-
compensatie.

In principe is bijna alles wat je doet en koopt klimaat-
technisch te compenseren. Gebruik bijvoorbeeld de 
duurzame creditcard van de ASN-bank of de Visa Green-

card. Kopen via het onlinewarenhuis Do the Bright 
Thing helpt het milieu ook een handje doordat zij de 
uitstoot van verkochte producten compenseren met 
zonnestroomprojecten in ontwikkelingslanden. Verder 
zijn er energiebedrijven die het gebruik van aardgas 
compenseren.
Klimaatcompensatie kan op verschillende manieren.

Door bosaanplant. Bomen hebben voor hun groei 
CO2 nodig die ze uit de lucht halen. Op die manier 
compenseren ze de uitstoot van CO2. De bossen 
die voor klimaatcompensatie zijn aangelegd, wor-
den goed beheerd en gecontroleerd gekapt.

Schoolkinderen planten bomen in de Zwolse 
wijk Oude Mars.
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MEER INFORMATIE
www.milieucentraal.nl
www.klimaatcompensatie.nl
www.icroa.org
www.hier.nu
www.dothebrightthing.nl

Door milieubelastende activiteiten te verruilen voor 
milieuvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld het 
vervangen van een kolencentrale door een wind-
molenpark of een terrein vol zonnepanelen.
Door producten te kopen bij bedrijven die de fabri-
cage ervan compenseren.

DIENSTVERLENING
Zelf bomen planten of een windmolen bouwen is 
meestal geen optie. Het handigst voor de consument is 
geld overmaken naar een dienstverlener die investeert 
in compensatieprogramma’s. Dergelijke programma’s 
zijn echter niet allemaal even effectief. Het is daarom 
verstandig te kijken en te vergelijken. Kies in ieder 
geval een organisatie met een keurmerk, zoals FSC,
Gold Standard, ICROA, VCS (Verifi ed Carbon Standard) en 
Samenwerkende Aanbieders Klimaatcompensatie.

BEDENKINGEN
Verschillende natuur- en milieuorganisaties juichen 
klimaatcompensatie weliswaar toe, maar ze vinden het 
nog beter om het probleem bij de bron aan te pakken: 
minder CO2 uitstoten door energie te besparen. Verder 
zetten ze vraagtekens bij bosaanplant. Op termijn is er 
onvoldoende ruimte om alle CO2-uitstoot door bosaan-
plant te compenseren. Ook maken zij zich zorgen of het 
geld van consumenten wel echt leidt tot extra bosaan-
plant. De natuur- en milieuorganisaties vinden inves-
teringen in duurzame energie in ontwikkelingslanden 
daarom een betere keuze.
De aanbieders van klimaatcompensatie wijzen er juist 
op dat ontbossing een belangrijke veroorzaker is van 
het broeikaseffect. Zolang dit doorgaat, heeft bosaan-
plant nog voldoende zin.
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LEGENDA bron: Milieu Centraal

 (Kijk voor de uitgebreide legenda op pag. 126)

Zeer strenge criteria/controle

Goede criteria/controle

Matige criteria/controle

Zwakke criteria/controle

Zeer zwakke criteria/controle

N.v.t.
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KLIMAAT-
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  DEZE KEURMERKEN HELPEN JE BIJ HET 
KIEZEN VAN DUURZAAM VERVOER
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GELD
Geld is niet goed of fout. Dat wordt het pas door

wat je ermee doet. Wie oog heeft voor de lange termijn

komt algauw uit bij duurzaam sparen en beleggen.
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GIUSEPPE VAN DER HELM
BELEG IN EEN

DUURZAME
TOEKOMST

Duurzaam beleggen is vooral 

populair bij pensioenfondsen. 

Consumenten willen er nog niet 

massaal aan. Tot verbazing van 

Giuseppe van der Helm, voorzitter 

van de Vereniging van Beleggers 

voor Duurzame Ontwikkeling 

(VBDO), want groen beleggen is 

logisch en verstandig.
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WAAROM IS DE VBDO OPGERICHT?
‘Om een duurzame en rechtvaardige samenle-
ving te scheppen. Voor onszelf en onze kinderen 
is het van groot belang dat we ons geld inzetten 
bij die bedrijven, landen en projecten die oplos-
singen vinden voor de problemen waarmee we 
worden geconfronteerd: een sterk groeiende 
wereldbevolking, grondstoffenschaarste, ener-
gietekort, gebrek aan schoon water, toenemende 
ongelijkheid, sociale spanningen en een klimaat-
crisis.’

WAAROM ZOU IK WILLEN BELEGGEN IN ONZEKERE 
TIJDEN?

‘Beleggen is een keuze voor de lange termijn. 
Verantwoord en duurzaam beleggen heeft vol-
gens onderzoek op de lange termijn een minstens 
zo goed rendement als reguliere beleggingen, 
met daarbij de sociale en milieuvoordelen.’

KAN IK NIET BETER ZONNEPANELEN OP MIJN DAK 
LEGGEN DAN BELEGGEN IN FINANCIËLE PRODUCTEN?

‘Dat is een persoonlijke keuze, die om begrijpe-
lijke redenen aantrekkelijk is. Zonnepanelen zijn 
tastbare investeringen waar je direct voordeel van 
hebt. Je ziet bovendien hoe duurzaamheid er in 
de praktijk uitziet.’

MOET JE EEN IDEALIST ZIJN OM DUURZAAM TE 
WILLEN BELEGGEN?

‘Duurzaam beleggen kan in alle kleuren groen. 
Je hoeft je geld niet in windmolens te steken 
als je daar niets in ziet. Je kunt ook beleggen in 
heel traditionele bedrijven die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Het verhaal gaat dat 
duurzaam beleggen geld kost, maar het is eerder 
andersom. Pensioenfondsen hebben inmiddels 
ontdekt dat duurzaam beleggen leidt tot een 
vergelijkbaar of hoger rendement en/of een lager 
risico. Zo’n 17% van het vermogen van dit soort 

institutionele beleggers wordt duurzaam weg-
gezet. Dat doen ze echt niet omdat ze zo’n groen 
hart hebben. Bij de particuliere belegger is die 
boodschap nog niet aangekomen, want die belegt 
nog geen 5% van zijn vermogen duurzaam.’

WIE MOET DIE BLIJDE BOODSCHAP AAN DE 
PARTICULIERE BELEGGER OVERBRENGEN?

‘Wij. Maar primair ligt het natuurlijk bij banken 
en fi nancieel adviseurs om hun klanten goed 
te informeren over duurzame opties. Dat doen 
ze naar mijn mening te weinig en passief. Pas 
als de klant erom vraagt, gaat het groene laatje 
open. Maar pensioenfondsen zouden bijvoor-
beeld ook best wat meer ruchtbaarheid mogen 
geven aan hun beleggingskeuzen. Ze moeten 
laten zien dat het gewoon is én dat het een 
slimme investering is.’

IS ER GEEN ROL VOOR DE OVERHEID WEGGELEGD?
‘De Nederlandse overheid is een weinig betrouw-
bare stimulator als het om duurzaam beleggen 
gaat. Het kabinet-Rutte wilde van de extra fi scale 
vrijstelling op groenfondsen en andere geoor-
merkte beleggingen af, maar zonder die extra 
vrijstelling zijn de groenfondsen alleen nog maar 
interessant voor echt bevlogen mensen.’

PENNY-WISE AND POUND-FOOLISH?
‘De afschaffi ng van de fi scale voordelen op 
groen beleggen levert een triviale besparing 
op. Subsidies op duurzame initiatieven worden 
de nek omgedraaid voor ze de kans krijgen te 
bloeien, terwijl de traditionele markt doordrenkt 
is van weinig duurzame steunmaatregelen. Laten 
we de subsidie op fossiele energie afschaffen, 
dan heeft duurzame energie geen steun meer 
nodig!’
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LIJDT DE DUURZAME BEURS ONDER DE ALGEHELE 
MALAISE OP DE FINANCIËLE MARKTEN?

‘Ja en nee. De markt van duurzame beleggingen 
groeit nog steeds, maar minder hard dan voor-
heen. De terugloop van de fi scaal vrijgestelde 
producten wordt gecompenseerd door een 
forse stijging van de gewone duurzame produc-
ten. Vergeleken met de harde klappen die in de 
reguliere markt zijn gevallen, doet duurzaam het 
veel minder slecht en waar het groeit, groeit het 
harder.’

WAAROM DOEN DUURZAME AANDELEN HET BETER?
‘Duurzame bedrijven richten zich op de lange 
termijn en niet op het snelle geld. Ze zijn meer 
geworteld in de samenleving en hebben oog voor 
maatschappelijke verhoudingen. Ze verspillen 
geen energie en dat scheelt weer kosten. Dat 
maakt ze minder kwetsbaar. Maar het belangrijk-
ste is dat ze oplossingen vinden voor de uitda-
gingen van onze tijd: grondstoffen-, water- en 
energieschaarste. Daarmee leveren ze ook een 
bijdrage aan het oplossen van de klimaat-, voed-
sel- en armoedecrisis.’

IN WELKE SECTOREN IS NOG WERK AAN DE WINKEL?
‘Verzekeraars, kerken en goede doelen zijn niet 
erg transparant en beleggen hun geld lang niet 
altijd duurzaam. Dat kerken en goede doelen niet 
vooroplopen is eigenaardig, want duurzaamheid 
sluit goed aan bij hun missie.’

WAT IS UW MISSIE?
‘Kennis verspreiden. Veel mensen staan nauwe-
lijks stil bij waar hun geld precies terechtkomt en 
staren zich blind op fi nanciële rendementen. Zo 
kan het voorkomen dat Amnestyleden investeren 
in bedrijven die kinderarbeid gebruiken of Green-
peaceaanhangers hun geld in kernenergie steken. 
Je kunt hetzelfde geld in bedrijven stoppen die 
oplossingen zoeken voor sociale en milieuproble-
men en daar nog mee verdienen ook!’

WAT MOET ER VERANDEREN BIJ BEDRIJVEN OM DE 
DUURZAME REVOLUTIE TE DOEN SLAGEN?

‘Bedrijven zijn nog te vaak bezig met reputatie-
management. Ze zijn als de dood voor een slech-
te naam. Maar duurzaam ondernemen is meer 
dan een groene etalage. Het moet echt onderdeel 
zijn van de personen en processen in je bedrijf: 
“in je DNA zitten”, heet dat met een lelijk cliché. 
Maar daar komt het wel op neer. Het moet geen 
trucje zijn, maar een authentieke drijfveer.’

HOE ZIT HET MET UW DNA?
‘Als katholiek geloof ik dat we de opdracht hebben 
op deze wereld te passen, goed voor onze mede-
mens te zorgen en een leefbare omgeving achter 
te laten voor alle kinderen op deze aardbol. Mijn 
persoonlijke bijdrage? Ik ben sterk in het scheiden 
van afval, ik beschouw het weggooien van eten 
praktisch als een zonde en ik raap de rommel die 
anderen weggooien van straat op. Maar ik moet 
wel bekennen dat ik te veel van mijn auto houd.’

Tot zijn start als executive director in 2006 bij de VBDO, maakte Giuseppe 
van der Helm een snelle carrière in het bedrijfsleven (Valvoline Europe, 
DSM en Sigma Coatings). Maar het streven naar een betere wereld won 
het van de aantrekkingskracht van het grote geld. Van der Helm is presi-
dent van het Eurosif (European Responsible and Sustainable Investment 
Forum). Hij staat op nummer 89 in de Duurzame Top-100 van Trouw.

116



MEER INFORMATIE
www.goed-geld.nl
www.duurzaamaandeel.nl

OVERZICHT DUURZAME SPAAR- EN BELEGGINGSPRODUCTEN IN NEDERLAND

EER INFORMATIE
ww.goed-geld.nl

FISCAAL VRIJGESTELD SPAREN NIET-FISCAAL VRIJGESTELD SPAREN

Groen sparen ASN Toevertrouwde middelen

ABN AMRO Groenbank Triodos

ABN AMRO Groen Spaardeposito

ABN AMRO structured notes (Discovery en Rentevast) NIET-FISCAAL VRIJGESTELD BELEGGEN

ING Groen Bank (ING Bank Groen Note, Postbank Groen 
Rentecertifi caat, ING Groen Deposito)

Aegon Duurzaam Aandelenfonds

Annexum Dutch Microfund

Rabo GroenObligaties ASN Aandelenfonds

Rabo GroenSparen ASN Milieu & Waterfonds

ASN Mixfonds

Cultureel sparen (voordeel vervalt in 2013) ASN Obligatiefonds

Triodos cultuur deposito ASN Small & Midcap Fund

Rabo Cultuurobligaties Delta Lloyd Water & Climate Fund

Delta Lloyd New Energy Fund
FISCAAL VRIJGESTELD BELEGGEN Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds

Groen beleggen Dexia Sustainable North America

ASN Groenprojectenfonds Dexia Sustainable Pacifi c

Oikocredit Nederlands Fonds F&C Stewardship International Fund

Triodos Groenfonds F&C Global Climate Opportunities Fund

ING Duurzaam Aandelen Fonds

Sociaal-ethisch beleggen (voordeel vervalt in 2013) ING Liric Duurzaam Top 50

ASN Novib Fonds ING (L) Invest Sustainable Equity

Triodos Fair Share Fund ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable

Insinger de Beaufort Sustainable Values Fund

Cultureel beleggen (voordeel vervalt in 2013) Kempen SeNSe Fund

Triodos Cultuurfonds Robeco Clean Tech Certifi cate

Robeco DuurzaamAandelen

SNS Duurzaam Aandelenfonds

SNS Euro Aandelenfonds

Theodor Gilissen Sustainable World Index Fund

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Sustainable Equity Fund

Triodos Sustainable Mixed Fund

Triodos Sustainable Bond Fund

Triodos Sustainable Pioneer Fund

Triodos Renewables Europe Fund
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TERUGVERDIENEN IS NIET 
HET ENIGE DAT TELT
Energiebesparende maatregelen zijn goed voor 
het milieu én rendabel. Maar bij de meeste con-
sumenten speelt de portemonnee een grotere rol 
dan het milieu. Ze willen alleen een energiezuinige 
verbouwing doen als ze de kosten binnen tien jaar 
terugverdienen, maar ze vergeten dan dat heel veel 
energiereducerende maatregelen lagere maandlas-
ten en een beter leefcomfort opleveren.

Wat er allemaal te besparen valt, zie je in de illustra-
tie en in de tabel op de pagina’s hierna. Daarnaast 
is www.energiebesparingsverkenner.nl van Sen-
terNovem een handig hulpmiddel. Daarmee ontdek je 
hoe hoog de maandelijkse besparingen bij een bepaal-
de investering zijn. Dergelijke berekeningen gaan vaak 
uit van een lange investeringsperiode (20 tot 30 jaar) 
en van stijgende energiekosten. Wie al na een paar 
jaar verhuist, moet zijn investering deels terug zien te 
verdienen door een hogere verkoopprijs.

ENERGIELABEL VERPLICHT
Die hogere verkoopprijs is te behalen met een gunstig 
energielabel voor de woning. Sinds 2008 moeten 
woningen over een energielabel beschikken, maar 
vooralsnog trekt niemand zich daar iets van aan. 
Dat gaat wel veranderen. De Europese Unie eist dat 

lidstaten uiterlijk per 1 januari 2013 sancties opleggen 
bij het verkopen van woningen zonder energielabel. 
Wie dan geen label heeft, kan zijn woning niet meer 
bij het Kadaster inschrijven. Ofwel: de koop gaat niet 
door. (Zie ook de tien vragen over het energielabel op 
pag. 60-61).

AFTREKBAAR
Gelukkig is de rente op een lening voor energiebespa-
rende maatregelen aftrekbaar, omdat dit uitgaven zijn 
voor de verbetering van de woning. Een tweede hypo-
theek van minder dan €10.000 is vanwege de hoge af-
sluit- en inschrijfkosten bij het Kadaster in verhouding 
duur. Het kan daarom lonend zijn veel aanpassingen 
tegelijk te laten uitvoeren.
Het voordeel van renteaftrek van een ‘kleine’ extra 
lening voor een energiezuinige verbouwing kan na het 
afl ossen van de al langer lopende hoofdhypotheek 
teniet worden gedaan door het eigenwoningforfait. 
Stel: je hebt op een woning van €300.000 een spaar-
hypotheek van €250.000 Je neemt vervolgens een 
tweede hypotheek van €25.000. De rente over de 
laatste (€1.400 per jaar) valt vanaf 2025 weg tegen 
het eigenwoningforfait en levert dan geen renteaftrek 
meer op.

MEER INFORMATIE
www.verbeteruwhuis.nl
www.energiebesparings-

verkenner.nl
www.woningdossier.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl

Minder btw
Voor isolatie van vloeren, muren en daken van 
woningen ouder dan twee jaar geldt een lager 
btw-tarief: geen 19% maar 6%.
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SUPERZUINIG
Een koper kan doorgaans bij de bank meer lenen als 
de maandelijkse energielasten voor de woning laag 
zijn of door een verbouwing lager worden. Tot nu toe 
is dat een vrij schamel extraatje van €6.500, conform 
de normen van de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG). Dat staat in geen verhouding tot de besparin-
gen die een energiezuinige woning kan opleveren. De 
Nederlandse Vereniging van Banken overweegt bij 
superzuinige woningen tot €30.000 meer hypotheek 
te verlenen.
Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig voorzien van 
een verbeterd A-label (A+ of A++), waarbij de ener-
gielasten soms maar €50 per maand zijn. Er bestaan 
zelfs energieneutrale woningen waarbij gas en elektra 
niets kosten; je betaalt alleen voor het vastrecht.

FINANCIERINGSVOORDEEL
Omdat de overheid het aantrekkelijker wil maken 
een lening af te sluiten voor groene investeringen, 
geldt er een korting op de marktrente voor leningen 
die woningeigenaren aangaan voor investeringen in 
energiebesparing. De Regeling Groenprojecten geeft 
rentekorting op zonnecellen, zonnecollectoren en 
warmtepompen. De regeling is ook van kracht als je 
woninglabel door energiebesparende maatregelen mi-
nimaal vier klassen wordt verhoogd. De rentekorting is 
afhankelijk van de betrokken bank of kredietverstrek-
ker, maar bedraagt ongeveer 1,5%.
Daarnaast kun je bij enkele gemeenten in Nederland 
goedkoper lenen voor energiebesparende maatregelen 
in en aan je woning. Zo’n duurzaamheidslening is per 
gemeente verschillend en is niet overal beschikbaar. 
Meer informatie vind je op de site van het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl).

BESPAREN MET ENERGIELABEL
ENERGIELABEL A++ A+ A B C D E F G

Vrijstaand huis n.b. €68 €84 €104 €131 €169 €208 €257 €330

Twee-onder-een-kap n.b. €45 €61 €75 €93 €119 €147 €179 €228

Rijtjeswoning €5 €28 €48 €60 €75 €95 €117 €144 €172

Appartement €0 €15 €32 €42 €51 €64 €79 €93 €112

• De tabel geeft een indicatie van de maandelijkse besparing als u uw huis energiezuinig maakt of als u verhuist naar een zuinigere woning.
• Stel: u verhuist van een rijtjeshuis (label E) naar een appartement (A). U bespaart u (€117 - €32) €85 per maand. Bij het verbeteren van het label van 

uw appartement van D naar B is de besparing (€64 -€42) €22. Bij een twee-onder-eenkapwoning scheelt van D naar B (€119 - €75=) €44.
• n.b.: niet bekend
• Bron: Neprom en Nibud (2010), bewerking Consumentenbond
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GROEN GELD
Met ons spaargeld fi nancieren bank en beleggings-
maatschappijen allerlei activiteiten: van oliebo-
ringen tot microkredieten. Kies daarom een bank 
of beleggingsmaatschappij die bij je past en geef 
duidelijk aan wat er met jouw geld moet of mag 
gebeuren.

Banken lenen ons geld uit aan particulieren, bedrij-
ven, instellingen en overheden. Dat gebeurt zowel bij 
sparen als beleggen. Met het geleende geld gaan die 
derden aan de slag. Dat resulteert in meer en minder 
duurzame (economische) ontwikkelingen. Sommige 
hebben een positieve invloed op mens en milieu, an-
dere investeringen houden daar minder rekening mee. 
Bepaalde banken en beleggingsfondsen richten zich 
vooral op duurzame investeringen en sluiten zaken 
als wapenhandel, dubieuze houtkap of kernenergie 
uit. Hun beleggers kunnen themafondsen kiezen die 
bijvoorbeeld investeren in hernieuwbare energie of 
die bijdragen aan sociale ontwikkeling middels micro-
kredieten.

BESTE VAN DE KLAS
Om duurzaamheid te bevorderen, hanteren banken en 
beleggingsfondsen verschillende strategieën. Ze fi nan-
cieren bijvoorbeeld alleen bedrijven die het beter doen 
dan hun concurrenten (best of class). Uitsluitend in-
vesteren in hernieuwbare energie (water, zon en wind) 
gaat nog een stap verder. Niet uitsluiten, maar invloed 
proberen uit te oefenen via de aandeelhoudersverga-
dering is ook een strategie. Duurzame banken leggen 
voortdurend verantwoording af over waar zij wel en 
niet in investeren en waarom bepaalde fondsen wor-
den toegelaten of juist worden uitgesloten.

DUURZAME BANKEN GROEIEN ALS KOOL
ASN en Triodos zijn duurzame banken waar je niet al-
leen kunt sparen, maar ook een betaalrekening kunt 
openen. Beide banken scoren bij onderzoeken van de 
Consumentenbond zeer hoog op klanttevredenheid en 
betaalbaarheid van de aangeboden diensten. Bij beide 
banken is je spaargeld gegarandeerd tot €100.000. ASN

en Triodos hebben geen kantoren. Bankzaken regel je 
via internet, telefoon of post.
De fi nanciële crisis heeft aangetoond dat ideële 
banken minder kwetsbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld 
niet handelen in riskante fi nanciële producten. Ook 
het bonusbeleid van de traditionele banken heeft in 
de afgelopen jaren veel mensen doen besluiten over 
te stappen. Of je nu gaat beleggen of sparen: voor de 
rente hoef je het niet te laten, want die is concurre-
rend. Ook zijn diverse duurzame beleggingsfondsen 
al jaren net iets stabieler dan de index.

GROEN BELASTINGVOORDEEL
Groen sparen en beleggen kan ook met fi scaal voor-
deel. Het beleggingsfonds investeert dan in door de 
overheid goedgekeurde natuur- en milieuprojecten 
(groenfondsen). Banken lenen het geld tegen een lage 

Tips
Breng spaargeld onder bij een bank of beleg-
gingsfonds met een beleid waar je achter staat.
De Eerlijke Bankwijzer toetst banken op duur-
zaamheid (zie pag. 124-125).
Met de overstapservice is veranderen van bank 
eenvoudig en veilig.
ASN en Triodos houden bij alle activiteiten 
rekening met mens, dier, natuur en milieu en 
bieden een volledig bankpakket.
Erkende groene en maatschappelijke beleggingen 
kunnen tot 1,9% belastingvoordeel opleveren.
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rente aan de groenprojecten uit, omdat die anders niet 
van de grond komen. De renteopbrengst van deze 
fondsen is dan ook laag, maar dankzij het belasting-
voordeel is het voor veel mensen toch een interessante 
investering. Je kunt geld wegzetten bij een groenfonds 
om bijvoorbeeld onder de grens van de vermogensren-
dementsheffi ng van €21.139 per persoon te blijven. 
De groene tegoeden zelf zijn tot €56.420 per persoon 
vrijgesteld van vermogensrendementsheffi ng: een 
voordeel van 1,2% (2012). Bovendien krijg je een extra 
heffi ngskorting op de inkomstenbelasting ter grootte 
van 0,7% van de waarde van de groene spaarpot of be-
legging. Ook hiervoor geldt het maximum van €56.420.

MEER INFORMATIE
www.eerlijkebankwijzer.nl
www.vbdo.nl
www.belastingdienst.nl 

(zoek op ‘beleggen met 
belastingvoordeel’)

www.asnbank.nl
www.triodos.nl
www.overstapservice.nl

Wat doet de bank met jouw geld?
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Eerlijke

Bonusbeleid

Thema

ABN AMRO

Aegon

ASN

Delta Lloyd

Friesland Bank

ING

NIBC

Rabobank

SNS Bank

Triodos

Van Lanschot

Klim
aatverandering

M
ensenrechten

Arbeidsrechten

W
apens

Gezondheid

Natuur

Dierenwelzijn

Belastingen en corruptie

Transparantie

€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € €
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Bankwijzer
Sectoren

Landbouw 

Dam
m

en 

Viss
erij

Bosb
ouw 

M
ijn

bouw

Olie
 en g

as

M
aakin

dustr
ie

Banken

Verm
ogensb

eheer

€ € € € € € € € €
€ € € €

€ € € € € €
€ €

€ € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € €

€ € €

Legenda

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Slecht

€
€
€
€
€

Bron: www.eerlijkebankwijzer.nl
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LEGENDA BIJ DE TABELLEN OVER KEURMERKEN
OVER WELKE FASE ZEGT HET KEURMERK/LOGO IETS?
Een keurmerk stelt meestal eisen aan één of meer 
fase(s) uit de levenscyclus van een product; de kolom 
‘Zegt iets over’ vertelt u welke.
Grondstoffen: er gelden eisen voor de herkomst van 
de grondstoffen. Bij voedingsmiddelen betekent dat 
de landbouwfase; hier speelt het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen en (kunst)mest een rol, water- 
en energiegebruik, en omgang met afval.
Productie: er gelden eisen voor de (verwerkings)fase 
tussen de productie van de grondstoffen tot aan het 
winkelschap. Hier spelen energiegebruik, waterbeheer 
en afvalbeheer een rol.
Gebruik: er gelden eisen voor de gebruiksfase, dus na 
aankoop. Het gaat dan bijvoorbeeld om stroomverbruik 
van een koelkast.
Afval: er gelden eisen voor de afvalfase van het pro-
duct, bijvoorbeeld eisen aan het verpakkingsmateriaal 
of aanwijzingen voor gescheiden inzameling.

MILIEU: EISEN (OF GEVOLGEN) OP GEBIED VAN MILIEU
De kolom ‘Milieu’ laat zien of het keurmerk eisen stelt 
rond milieuaspecten en hoe streng die zijn, of wat het 
effect is van het keurmerk op het milieu. Zo hebben 
energielabel en gaskeur geen milieucriteria, maar het 
effect op het milieu is zeer positief doordat ze zorgen 
voor energiebesparing.

Zeer strenge criteria op gebied van milieu.
Goede criteria op gebied van milieu.
Matige criteria op gebied van milieu.
Zwakke criteria op gebied van milieu.
Zeer zwakke criteria op gebied van milieu.
Niet van toepassing (of niet meegenomen).

DIERENWELZIJN OF SOCIALE ASPECTEN
Sommige (met name voedsel)keurmerken stellen 
eisen aan dierenwelzijn, weer andere aan sociale 

aspecten (eerlijke handel, arbeidsomstandigheden, 
aandacht voor lokale gemeenschappen). De eisen zijn 
ingedeeld van zeer streng (donkergroen) tot zeer zwak 
(rood). Dierenwelzijn en sociale aspecten staan niet al-
lebei in een tabel; de meeste keurmerken letten maar 
op een van beide.

Zeer strenge criteria.
Goede criteria.
Matige criteria.
Zwakke criteria.
Zeer zwakke criteria.
Niet van toepassing (of niet meegenomen).

CONTROLE
De kolom ‘Controle’ geeft een indicatie van de 
betrouwbaarheid van de controle.

Zeer goed: 3-partijencertifi cering met geaccredi-
teerde controle.
Goed: 3-partijencertifi cering met niet-geaccredi-
teerde controle.
Matig: 2-partijencertifi cering met controle door 
de keurmerkeigenaar.
Zwak: 2-partijencertifi cering zonder controle, of 
ontbrekende informatie over de controle.
Geen controle of controle door de fabrikant (logo 
van de fabrikant).
Informatielogo

BEOORDELING
De controle en criteria van de keurmerken en logo’s 
zijn beoordeeld door de onderzoekers van Milieu Cen-
traal, op basis van informatie beschikbaar gesteld door 
de eigenaar van het beeldmerk.
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Het Rijkspaviljoen op de Floriade 2012 in Venlo 
is een ontdekkingstocht langs nieuwe duurzame 
ontwikkelingen en innovaties, bijvoorbeeld op 
het gebied van voedselproductie en bollenteelt, 
het overwinnen van water, slim gebruik van 
ruimte en logistieke processen, en nieuwe 
energie- en lichtbronnen.
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Dit boek is groen gedrukt.
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DUURZAAM PRODUCEREN
Dit boek is op duurzame wijze gemaakt. De drukker en 
binder is in het bezit van diverse duurzaamheidcertifi -
caten, waarvan de volgende van toepassing zijn op de 
productie van Groen leven.

ISO 14001
Een milieumanagementsysteem richt zich op het 
beheersen en verbeteren van milieuprestaties. Wie dit 
internationaal erkende certifi caat wil verwerven, moet 
onder andere:

voldoen aan heersende wet- en regelgeving en de 
milieurisico’s trachten te beheersen;
streven naar een permanente verbetering van de 
milieuprestaties van de organisatie.

Toetsing vindt elk jaar plaats door een onafhankelijke 
instantie. Ook gaat zij na of het personeel niet wordt 
blootgesteld aan schadelijke stoffen. Zie voor meer 
informatie: www.iso14000.nl.

CO2-NEUTRAAL
Het certifi caat CO2-neutraal wordt toegekend aan be-
drijven die hun CO2-uitstoot hebben berekend, gecom-
penseerd en verminderd. Een CO2-neutraalcertifi caat 
pakt niet alleen gunstig uit voor het milieu, maar ook 
voor het bedrijf. Met zo’n label verbeteren organisaties 
hun reputatie en stellen ze investeerders en werk-
nemers tevreden. Zie voor meer informatie: www.
co2neutraal.net.

FSC
Het papier van dit boek voldoet aan de normen van de 
Forest Stewardship Council (FSC). Dat is een interna-
tionale organisatie die zich inzet voor verantwoord 
bosbeheer, van het kappen tot en met de papierver-
werkende industrie. FSC spreekt van verantwoord 
bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening 
wordt gehouden met sociale, ecologische en econo-
mische aspecten. Mede daardoor wordt FSC gesteund 
door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. 
Zie voor meer informatie: www.fsc.nl/certifi cering.

PEFC
Soms heeft papier geen FSC-logo, maar een PEFC-keur-
merk. Het verschil zit onder andere in het certifi ceren 
van een enkele boer (FSC) of meerdere boeren (PEFC). 
Soms is een bosgebied eigendom van meerdere boe-
ren. Vaak zijn dit kleine bedrijfjes die de kosten voor 
het FSC-certifi caat moeilijk kunnen opbrengen. Bij PEFC

is het mogelijk dat een conglomeratie van meerdere 
boeren samen hun gebied laten certifi ceren. De kos-
ten voor het certifi caat kunnen ze dan ook delen. Het 
uiteindelijke doel van beide certifi ceringen is gelijk aan 
elkaar, namelijk verantwoord bosbeheer. Zie voor meer 
informatie: www.pefcnederland.nl.
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De beste bespaartips
Deze uitgave van Consumen-
tenbond en Nibud staat bomvol 
tips waarmee u per jaar honder-
den euro’s kunt besparen.

120 pagina’s
mei 2012
Ledenprijs €12,25* 
Niet-ledenprijs €15,25*

Zelf dokteren
In deze nieuwste editie leest u 
welke zelfzorgmiddelen u veilig 
kunt gebruiken. En wanneer u 
beter wél naar de huisarts kunt 
gaan. 

256 pagina’s
april 2012
Ledenprijs €18* 
Niet-ledenprijs €22,50*

Blijf gezond!
Aan ouder worden valt niet te 
ontkomen. In dit boek staat 
hoe u fi t en actief blijft.

176 pagina’s, full colour
juni 2012
Ledenprijs €18*
Niet-ledenprijs €22,50*

Gratis online software
Steeds meer programma’s 
staan online, in de ‘cloud’. In dit 
boek leest u wat de beste on-
line software is en waar u die 
kunt vinden.

128 pagina’s, full colour
mei 2012
Ledenprijs €15,25* 
Niet-ledenprijs €19*

j

*Exclusief €2,50 verzendkosten. Bestelt u meer boeken tegelijk, dan betaalt u maximaal €3,75 verzendkosten.



Verder lezen

Bestellen?

Leden van de Consumentenbond ontvangen korting op deze boeken. U bestelt ze 
eenvoudig in onze webwinkel op www.consumentenbond.nl/webwinkel. 
U kunt ook telefonisch bestellen via onze afdeling Service en Advies: (070) 445 45 45. 
Bent u lid? Houd dan uw lidmaatschapsnummer gereed. We zijn op werkdagen 
van 8 tot 20 uur bereikbaar (vrijdag van 8 tot 17.30 uur).

Geld & verzekeringen
101 Slimme geldtips*
Belastingtips voor senioren*
De beste bespaartips*
Jaarboek Geld 2012
Samenwonen of trouwen*
Scheiden*
Slim nalaten en schenken*
Testament & overlijden*
Uw recht bij geldzaken*

Gezondheid & voeding
Blijf gezond!
Gezond eten voor senioren
Greep op de overgang
Greep op uw geheugen*
Hart & vaten gezond
Het juiste medicijn
Het Keuzedieet
Lekker en licht eten
Veilig eten
Voeding en uw gezondheid
Vrouw & gezondheid*
Zelf dokteren*

Computers & internet
Alles over digitale fotografie
Alles over digitale video (met dvd)
Beeld & geluid in huis
De leukste gratis software 2
Foto’s bewerken
Gratis online software
Grote schoonmaak van uw computer
Haal nóg meer uit uw pc
PC-EHBO
Slim internetten
Veilig online

Diversen
1001 Reparaties in huis
500 Handige huishoudtips
Alles over huishoudelijke apparaten
Buitenonderhoud
De mooiste steden
Haal uw recht*
Ruimte winnen in huis
Testjaarboek 2012
Vlekkengids
Water, elektriciteit & gas*

*ook verkrijgbaar als e-book



Uw lidmaatschap biedt meer dan u denkt!

•  U ontvangt de Consumentengids of een van onze andere gidsen.
•  Al onze uitgaven zijn 100% onafhankelijk en advertentievrij.
•  U heeft 24 uur per dag toegang tot onze betrouwbare, onlinetestinformatie 

over meer dan 2.000 producten en diensten.
•  U kunt tot honderden euro’s besparen op uw energierekening en zorgverzekering.
•  U profiteert van gezamenlijke acties en campagnes.
•  U ontvangt 20-30% korting op boeken en extra gidsen van de Consumentenbond.
•  U ontvangt van onze afdeling Service & Advies gratis advies over aankoop, service, 

garantie en – heel handig – uw rechten.
•  U ontvangt gratis de Consumentengids Auto en Minigidsen.
•  U bent via de SpaarAlert altijd op de hoogte van de hoogste spaarrente.
•  De Consumentenbond houdt voor u de vinger aan de pols bij wetswijzigingen.
•  U ontvangt wekelijks onze gratis nieuwsbrief.
•  U kunt deelnemen aan testpanels.

  Een compleet en actueel overzicht van uw lidmaatschap vindt u op 
www.consumentenbond.nl/voordeel.

Contact

Service & Advies: (070) 445 45 45

Internet: www.consumentenbond.nl

Contactformulier:

www.consumentenbond.nl/contact

Volg ons ook op

 www.facebook.com/consumentenbond

 www.youtube.com/consumentenbond

 www.twitter.com/consumentenbond

Voorwaarden lidmaatschap en abonnement

Kijk op www.consumentenbond.nl/

algemenevoorwaarden



Groen leven

Groene stroom, een dagje zonder vlees, fruit van het 

seizoen en zonnepanelen op het dak: we leven en 

consumeren steeds duurzamer. Voor de één is dat een 

fi losofi sche keuze, voor de ander een kwestie van smaak. 

In dit boek laten we zien dat duurzaam consumeren ook 

fi nancieel voordelig kan zijn. Want een goed geïsoleerd huis 

verlaagt de energierekening en wie bewuster boodschappen 

doet, gooit minder weg. Zo zijn er talloze simpele ingrepen 

die het leven comfortabeler en goedkoper maken. Met 

dit boek wordt groen leven een fl uitje van een cent.


