
CO2PENHAGEN  

 

Ik heb de afgelopen jaren steeds meer gezien dat 
vechten tegen klimaatverandering direct te 

maken heeft met opkomen voor armen.
(Marloes Griffioen, milieucoördinator in een ziekenhuis)

MEER WETEN, MEER DOEN 
Klimaatverandering en ons 
dagelijks leven 
 
 
Weetjes 
Hoeveel CO2 stoot een 
huishouden per jaar uit?  

• Een gemiddeld 
huishouden 
produceert 8900 kg 
CO2 per jaar voor Gas, elektriciteit 
en vervoer per auto, OV en vliegtuig.  

• Het voedsel en de kleding die een 
gemiddeld gezin verbruikt, staat 
gelijk aan  8000 kg CO2 uistoot 
(indirect) 

• Een derde van de CO2 uitstoot van 
een gezin wordt veroorzaakt door 
ons voedsel. 

• Een gemiddelde auto stoot nu 200 gr 
CO2 per km uit. In 2020 moeten alle 
nieuwe auto’s in de EU een 
gemiddelde uitstoot van 95 gr CO2 
/km hebben. 

Voedsel 

• 1 kg weggegooid voedsel staat qua 
CO2 uitstoot gelijk aan 1 liter 
benzine.  

• Gemiddeld gooien we tussen 43 en 
zestig kilogram voedsel weg, per 
persoon per jaar,. Dat komt op 
hetzelfde neer als ongeveer 125 euro 
zomaar weggooien. 

• Bij de productie van een kilo biefstuk 
wordt 36,4 kilo kooldioxide 
uitgestoten. Een biefstuk van 200 
gram is goed voor een CO2 -uitstoot 
gelijk aan dat van 50 km autorijden.  

Internet 

• Twee zoek-opdrachten aan 
www.google.com zouden 15 gram 
CO2 veroorzaken, evenveel als er 
vrijkomt wanneer men water voor  
één kopje thee kookt. 

• De wereldwijde ICT is 
verantwoordelijk voor 1% van de 
wereld-wijde CO2 uitstoot. Dat is 
ongeveer evenveel als 
de wereldwijde 
luchtvaart. De 
huidige groei van het 
internet gebruik is 
echter fors. 

Tips 

• Minder CO2 uitstoten door minder 
energie te gebruiken: gebruik 
spaarlampen, zet apparaten na 
gebruik uit etc. 

• Zorg dat je minder voedsel hoeft 
weg te gooien. 

• Eet minder vlees. Probeer eens 1 dag 
per week vegetarisch te eten. Vis is 
ook minder belastend voor het 
milieu.  

• Let bij het boodschappen doen waar 
producten vandaan komen. Boontjes 
uit Egypte komen echt niet met de 
fiets… 

• Stap een minuutje 
eerder on  der de 
douche vandaan, 
dat maakt echt 
verschil. Als 
iedereen elke dag een minuut korter 
douchet, dan besparen we in 
Nederland jaarlijks 28 miljard liter 
water, 126 miljoen kubieke meter gas 
en 77 miljoen euro (prijspeil 2009). 

Websites 
De gemeente Haarlem wil in 2030 
CO2- neutraal zijn, en is ook druk bezig 
met bewustwording. Kijk eens op 
www.degroenemug.nl  of 
www.meermetminder.nl voor meer 
info. 
De site www.milieucentraal.nl bevat 
heel veel informatie over bewust 
consumeren. Dat is heel breed: van 
vlees tot zonnepanelen en van auto’s 
tot het weggooien van voedsel.  
Wil je energie (en geld)  besparen? Kijk 
dan eens op www.bespaarbazaar.nl. 
De consumptie van vlees heeft 
meerdere kanten. Aan de ene kant is er 

het dierenwelzijn en initiatieven voor 
biologische producten. Aan de andere 
kant is er energieverbruik en de 
uitstoot van broeikasgassen (waaronder 
CO2). De website www.vleeswijzer.nl 
geeft een compact overzicht waar beide 
overwegingen worden meegenomen. 
 
Kerk en klimaat 
Ook binnen christelijke organisaties en 
kerken vindt veel bezinning plaats op 
thema’s als klimaat, milieu en 
duurzaam leven. Breng eens een 
bezoekje aan de volgende sites: 
 

• www.kerkenmilieu.nl 

• www.cenet.nl 

• www.timetoturn.nl 

• www.fairclimate.nl 
 
 
 
 

 


