
 

 

 

 

Groene Tips 

 

Verlagen ketelthermostaat 

Eén van de meest effectieve maatregelen om minder te stoken in huis (goed voor 

portemonnee én milieu) zónder in de kou te gaan zitten, is het verlagen van de 

ketelthermostaat. Dit vraagt wel enige kennis van je CV-ketel, maar de volgende website kan 

hier goed bij helpen: www.milieucentraal.nl/energie-besparen. 

 

Manifest Het Groene Normaal 

Het Groene Normaal is een initiatief om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier 

van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen, en aan te haken bij 

de trend van duurzaam leven. Op www.hetgroenenormaal.nl vindt u ook inspirerende 

informatie over organisaties en materialen om duurzamer te leven en het groene leven in de 

praktijk te brengen. Een eerste of misschien wel zoveelste stapje om groener te leven? 

 

Folders en lokale kranten 

Elke week ontvangen we veel deur-aan-deur folders en krantjes, die vaak vrij snel richting de 

oud-papierbak verhuizen. Onze tip: probeer eens (een tijdje) een NEE/JA of NEE/NEE sticker 

op de brievenbus. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook minder op te ruimen, te lezen 

en waarschijnlijk ook minder ‘impulse-aankopen’. Wel de aanbiedingen volgen? Dit kan 

eenvoudig via de app Reclamefolder. Lokale krantjes zijn vaak ook online te lezen. Een 

sticker is gratis te bestellen via www.dordrecht.nl.  

 

Groene Kersttips 

Het is bijna kerst en er is veel inspiratie te vinden voor een groenere kerst:  

1. Kerstboom: je kunt een kerstboom huren die na de feestdagen weer terug gepland 

wordt. Of kies voor een kunstboom die jaren meegaat. 

2. Verlichting: kies voor led-verlichting. Toch liever een kaarsje? Kies dan voor groene 

kaarsen (bijv van Veert). 

3. Aan tafel: Gebruik echt servies en een katoenen tafelkleed en servetten. 

4. Kerstmenu: Maak het kerstmenu met lokale en onbespoten producten. 

5. Delen: eten over van het kerstmenu? Deel het met anderen, past mooi bij de 

kerstgedachte en zeker in deze tijd. 

 



 

 

Tuin  

Maak de tuin nog groener door een mooie fruitboom of vruchtenstruik te plaatsen op een plek 

waar nu tegels liggen. Dit levert heerlijk vers fruit op én een betere afwatering in de tuin. 

Fruitbomen en vruchtenstruiken zijn zowel online te koop, als op afspraak bij een kwekerij. 

 

Zet ‘m op 60 

De campagne ‘Zet m op 60’ is gericht op het instellen van de CV-ketel op 60 graden. In veel 

huishoudens is dit standaard ingesteld op 80 graden. Dit kan leiden tot een besparing van wel 

120kg CO2 uitstoot per jaar per huishouden en verdient zich ook in de portemonnee terug. 

Het wijzigen van de temperatuur is eenvoudig zelf te doen en heeft geen effect op het 

douche- en tapwater. Meer informatie en praktische instructies op www.zetmop60.nl. 

 

Plastic vervangers  

Minder plastic gebruiken draagt enorm bij aan ons milieu. Als u uw plastic afval al scheidt van 

het andere afval is het aardig om eens te kijken wat er allemaal in deze plastic zakt zit en hoe 

dit vervangen kan worden. Denk eens aan vervangers als de broodtrommel voor het plastic 

boterhamzakje, een waterbidon voor het plastic flesje water en een boodschappentas voor 

het plastic tasje van de supermarkt. Op internet zijn nog veel meer tips te vinden!   

 

   


