


Zonder rupsen die 
aan planten eten geen 
vlinders. Ga na wat jij 
belangrijker vindt en 
zoek een balans voor 
jezelf.

Plant bloemen en 
planten waar insecten 
zoals bijen en vlinders 
op afkomen. In steeds 
meer winkels kun je 
een zadenmix kopen 
die hier erg geschikt 
voor is. 

Vindt natuurlijke 
vijanden als je toch last 
hebt van een plaag. 
Lieveheersbeestjes 
eten bijvoorbeeld blad-
luis en kikkers slakken. 

Tips

Wist jij dat er tegenwoordig 75% minder insecten zijn dan 30 jaar geleden? 
Dit komt door alle afvalstoffen en het gif dat in de grond terecht komt. 
Insecten zijn essentieel in het ecosysteem. Ze zorgen ervoor dat planten, 
bloemen en bomen groeien en zonder insecten is er geen fruit, honing, 
koffie, brood en chocolade. Driekwart van de gewassen die wereldwijd 
worden geteeld, profiteren van bestuiving van bijen. Al dit stopt zijn de 
gevolgen rampzalig. Naast dat er dus veel insecten verdwijnen, betekent 
dit ook dat er steeds meer vogelsoorten zullen uitsterven, omdat hun voed-
sel verdwijnt en giftig wordt. Dit gebeurt bij elke schakel in de voedselketen. 
De grond wordt onvruchtbaar en als gevolg daarvan wordt de wereld een 
rottende composthoop waarin ziekteverwekkende bacteriën groeien. Dit 
klinkt misschien erg dramatisch, maar als je nagaat hoe weinig insecten 
er nog over zijn in vergelijking met 30 jaar geleden, is het verstandig om 
bewust te worden van de gevolgen van je eigen gedrag en groene alter-
natieven te bedenken. Zo wordt niet alleen je eigen directe (leef)omgeving 
gezonder, maar ben je een held voor de wereld!





De kledingindustrie zorgt voor erg veel vervuiling. Vaak wordt er gedacht dat 
dit vooral door het productieproces komt. Het is waar dat dit proces vaak niet 
duurzaam en eerlijk verloopt. De werknemer die onze shirts maakt verdient 
gemiddeld tussen de €5 en €15 in een maar liefst 70-urige werkweek, waarbij 
de werkomstandigheden nauwelijks als menselijk kunnen worden beschouwd. 
Daarnaast worden er bij de kantoenteelt aanzienlijk meer chemische bestrijdings-
middelen gebruikt dan bij andere landbouwgewassen. De vervuiling houdt 
echter niet op bij het productieproces alleen. Heb jij er ooit bij stilgestaan dat 
kleding een wegwerpproduct geworden is? Niet voor niets wordt er nu 60% 
meer kleding gekocht dan 15 jaar geleden. Wanneer iemand iets niet meer 
mooi vindt (in plaats van dat iets kapot is) wordt het weggegooid. Veel oude 
kleding wordt gedoneerd aan een goed doel, maar bij maar weinig mensen 
is bekend dat het grootste gedeelte van de gedoneerde kleding dit doel niet 
eens haalt. De gedoneerde kleding eindigt alsnog op een vuilnisbelt in een 
derde wereldland. Alle kleding en textiel blijft hier wel meer dan 200 jaar liggen 
voordat het wordt afgebroken. Doordat er steeds meer kleding bij komt is de 
kans dat deze kleding dump ooit zal verdwijnen aanzienlijk klein. Na verloop 
van tijd beginnen deze belten erg schadelijke stoffen uit te stoten die grote impact 
hebben op de leefbaarheid van onze planeet. Dit maakt de kledingindustrie na 
olie de meest vervuilende industrie. Het is verstandig om daarom beter na te 
gaan denken over je koopgedrag en om hier groene oplossingen voor te verzin-
nen. Op deze manier draag jij bij aan een gezondere en meer leefbare aarde, 
word jij een bewuster mens en daardoor een inspiratie voor anderen!

Maak van iets ouds iets nieuws, 
oftewel: upcycle. Op internet zijn 
genoeg voorbeelden te vinden die 
erg gemakkelijk te maken zijn.

Koop wat vaker kleding van een duur-
zaam merk. Dit kost wat meer, maar 
je zult merken dat de kwaliteit ook 
veel beter is en het langer mee gaat. 

Hou een kledingruil met vrienden. 
Zo kun je iemand anders blij maken 
en krijg jij er iets ‘nieuws’ voor terug.
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Plastic afval is een groot probleem voor onze gezondheid en 
zit in veel meer producten dan de meeste mensen denken. 
Wist jij bijvoorbeeld dat er in honing, babymelkpoeder, tand-
pasta en mascara plastic zit? En dat er tijdens het wassen van 
kleding kleine plasticdeeltjes (microplastics) vrijkomen? Deze 
deeltjes zijn te klein om uit het water te halen en worden met 
het afvalwater mee het riool in gespoeld. Vervolgens belandt 
dit in rivieren, meren en zeeën.
Dit probleem beperkt zich echter niet tot watergebieden 
alleen. Op het land wordt ook veel schade aangericht. De 
compost die gebruikt wordt door boeren bevat inmiddels grote 
hoeveelheden microplastics. Deze komen vervolgens in de 
bodem terecht en na verloop van tijd dus ook in het voedsel 
van de mens. Kortom: voedingsmiddelen uit zee en van het 
land bevatten steeds meer plastic. Dit heeft veel consequen-
ties voor mens en dier.
Maar het houdt niet op bij voedsel alleen. Inmiddels zit plastic 
al in ons drinkwater en in de lucht. Het is overal! Onderzoeken 
naar dit probleem zijn nog relatief nieuw. Er is wel al bekend 
dat chemicaliën in plastic onder andere kanker, dementie, 
hart- falen en onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Het kan 
zelfs ongeboren baby’s in de baarmoeder beschadigen. Als 
het zo doorgaat, vergiftigen wij niet alleen onszelf, maar ook 
toekomstige generaties. Het is daarom van cruciaal belang 
dat iedereen op de hoogte gesteld wordt in welke producten 
plastic zit. Zo kan hier bewuster en veiliger mee om worden 
gegaan. Met behulp van onderstaande tips zorg jij al voor 
minder plastic en wordt je een voorbeeld voor anderen!

Koop verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep en 
afwasmiddel van milieuvriendelijke merken of maak het zelf.

Was je kleding niet vaker dan nodig is en koop zo weinig 
mogelijk producten met synthetische stoffen. Deze laten 
namelijk de meeste plasticdeeltjes los. Ook kun je met speciale 
waszakken plastic microvezels opvangen. Op deze manier 
verminder je aanzienlijk het aantal microplastics dat in zee 
belandt.
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