
 
 

Berichten van de Denktank 

Zoals al eerder vermeld, bereidt de Denktank een 

project voor met als titel ‘De vrouw als consument’, 

waarbij we de aandacht willen vestigen op ons koop- 

en eetgedrag. Vanaf januari 2018 tot eind 2019 kunnen 

afdelingen met dit onderwerp aan de slag. Als vrouwen 

kunnen wij bijdragen aan een beter leefklimaat door 

bewust in te kopen; in gesprek met elkaar kunnen wij 

informatie en tips uitwisselen hoe dat kan en waar we 

op moeten letten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bewust kiezen 

Hoe groot is je ecologische voetafdruk? 

De fysieke ruimte die nodig is voor iemands leefstijl: o.a. je huis, de ruim- 
te voor het verbouwen van voedsel, productie van meubels, kleding etc., 
het verwerken van afval, wordt uitgedrukt in de Ecologische Voetafdruk. 
Hiermee wordt aangegeven hoeveel productief land nodig is voor het 
produceren van alles wat wij gebruiken en de opname van CO

2 
die we 

uitstoten. Bij een eerlijke verdeling is 1,8 hectare per mens beschikbaar 
(onze aardbol gedeeld door het aantal inwoners). Wereldwijd gebruiken 
we nu per persoon 2,7 hectare; in Nederland zelfs 6,2 hectare! 

Alles wat wij kopen en eten heeft grote invloed 
op de natuurlijke omgeving. Ons energiever- 
bruik en de hoeveelheid dierlijke eiwitten die 
wij eten, hebben de meeste invloed op het mi- 
lieu. De invloed op het milieu van onze leefstijl 
en consumptie kunnen we verkleinen door bij- 
voorbeeld te kiezen voor het openbaar vervoer, 
de fiets, of minder vlees eten. Wij kunnen letten 

op ons energieverbruik (zonnepanelen, zuinige 
apparaten), watergebruik (zuinig met water!) en 
bij onze kledingkeuze eens de voorkeur geven 
aan gerecycled katoen. De uitstoot van broei- 
kasgas (CO

2
) dat nu een groot deel van onze 

ecologische voetafdruk bepaalt, kan daardoor 
worden teruggedrongen. In ons project vragen we onder andere aandacht voor Duurzaam 
boodschappen doen (daarover schreef ik al in de vorige Denken & Doen), omdat wij kunnen 
kiezen voor producten die het milieu minder belasten. Met ons koop- en eetgedrag kunnen 
wij wel degelijk een bijdrage leveren aan verbetering van ons milieu. 
Ik hoop dat wij de komende twee jaar deze onderwerpen zinvol met elkaar kunnen bespre- 
ken. 
Namens de Denktank: Henny de Wit 

henny.dewit@kpnmail.nl 
 

Test uw ecologische voetafdruk eens, ga naar www.wnf.nl/doe-mee/leef-natuurbewust, 
of naar www.ecologischevoetafdruk.nl.      9 


