
 
Duurzaam “er op uit” 

Samen leuke dingen doen! Tegenwoordig kan dit ook helemaal groen, eco en verantwoord.               
Trek er een heerlijk dagje op uit met familie of vrienden en ervaar dat ‘duurzaam’ vooral leuk is.          
Ga bijvoorbeeld eens lekker ronddobberen op de fluisterboot in de Biesbosch, adopteer een 
appelboom of ga lekker met het hele gezin appels plukken.                                                                                           
Zie >>>          http://www.duurzaamthuis.nl/lifestyle/er-op-uit 

Duurzame tuin 

We kunnen ons soms enorm druk maken als het gaat om de aanleg van een nieuwe weg of 
ontwikkeling van een nieuwbouwproject, terwijl we vaak ons eigen stukje buitenruimte, de tuin, 
vergeten. En juist deze tuin is een kostbaar natuurgebiedje wat we elke dag om ons heen hebben.  
Het kleine stukje grond waar we vandaag nog het groen dichterbij kunnen halen.                                     
Zie >>>           http://www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-wonen/tuin

Duurzaam wonen 

Naast energie- en waterbesparing gaat het bij Duurzaam wonen ook om het materiaalgebruik, 
voorkomen en scheiden van afval en de kwaliteit van het binnenmilieu. Maar duurzaam bouwen is 
meer. Het is investeren in de toekomst. Het begint bij het ontwerpen van het gebouw, ook in relatie tot 
de omgeving en openbare ruimte. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam wonen net zo comfortabel is, 
direct voordeel oplevert voor de eigen gezondheid en financieel zeer aantrekkelijk is. Op deze site 
vindt u praktische adviezen over energiebesparing, gezondheid en materiaalgebruik, die men 
eenvoudig thuis kan opvolgen.                                                                                                                       
Zie >>>           http://www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-wonen

Energie 

In totaal is ongeveer 30% van onze CO2 uitstoot in Nederland afkomstig van de huishoudens.       
Thuis is dus de plek om te starten als het gaat om duurzaamheid. Met de juiste energiebesparende 
maatregelen zouden we ons verbruik bijna met tweederde kunnen terug brengen.                               
De meeste maatregelen zijn gemakkelijk te nemen en hebben geen dagelijkse aandacht nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan het isoleren van je huis, energiezuinige apparatuur en een efficiënt 
verwarmingssysteem. De meest van deze maatregelen hoeven het wooncomfort helemaal niet aan te 
tasten, de meeste maken het leven zelfs prettiger en leuker!                                                                   
Deze site staat bomvol met tips om thuis energie te besparen. Je zult erachter komen dat duurzaam 
wonen je huis alleen maar gezelliger maakt en je energierekening verlaagt.                                               
Zie  >>>           http://www.duurzaamthuis.nl/energie

Duurzaam water 

Gemiddeld verbruikt een huishouden honderden liters drinkwater per dag. Het totale waterverbruik ligt 
echter nog twintig maal zo hoog. Dit ‘verborgen’ water wordt gebruikt bij de productie en transport van 
voedsel en producten. Dit waterverbruik heeft een mondiale impact en brengt het totale ecosysteem in 
de wereld in gevaar. Drinkwater is schaars en kostbaar. Meer dan een miljard mensen hebben geen 
beschikking over schoon drinkwater en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor de 
zuivering van water is veel energie nodig. Slechts 4 procent van ons kraanwater wordt gebruikt  voor 
eten en drinken. Het meeste water in ons land wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor geen 
drinkwater kwaliteit noodzakelijk is. Het is de verwachting dat we in de toekomst veel meer gebruik 
gaan maken van hemelwater en  ‘grijs’ water (afvalwater) om bijvoorbeeld het toilet te spoelen of de 
tuin mee te sproeien. De nieuwe energie neutrale woningen hebben tegenwoordig een grijswater 
systeem, maar ook zonder zo’n systeem valt er nog een hoop te besparen bij een gemiddeld 
huishouden.                                                                                                                                                          
Zie >>>          http://www.duurzaamthuis.nl/water   


