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Maak een profiel aan als je wilt 

meedoen. Nu al 20 mensen 

aangemeld!

Na aanmelding krijg je een

bevestigingslink (SPAM map 

controleren) en kun je profiel 

aanpassen.

Er zijn een aantal verplichte 

velden, vergeet die niet in te 

vullen want dan ben je (nog) 

niet zichtbaar. O.a. Expertise en

interesse
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Stijging temperatuur en CO2 



Hoe voorkomen we klimaatverandering?

• De uitgestoten hoeveelheid CO2 en methaan moet naar beneden. In 
het klimaatakkoord staat -49% in 2030 en CO2-vrij in 2050
• We gaan fors energie besparen. Echt doen!
• We stoppen met fossiele brandstoffen en gaan over op duurzaam 

opgewekte energie zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en 
aardwarmte
• Zelfs zoeken naar manieren om CO2 op te slaan en uit de lucht te 

halen
• Iedereen gaat het merken en moet zijn steentje bijdragen, lees 

bijvoorbeeld Draw Down



€



Wat kun je zelf doen?

• Met de trein of elektrisch rijden
• Meer doen met Skype/Google meetup in plaats van reizen
• Je kantoor/huis isoleren
• Zelf zonnestroom gaan opwekken
• Compenseren van CO2
• Bomen planten en onderhouden
• Tweedehands/refurbished kopen
• Vlees en zuivel minderen
• meer geld uitgeven aan diensten dan spullen
• …….
• …….



Backup, nuttige links

• CO2 Calculator Milieu Centraal inclusief klimaatklappers
• Simpele CO2 Calculator: 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/wat-is-je-co2-voetafdruk/
https://www.dropbox.com/s/ridmvysfbkdiqx5/Simpele%20CO2%20footprint.xlsx?dl=0


Backup, nuttige links

• Verschillende manier om je CO2 te compenseren:
• Bij Partners Pays-Dogon
• Bij FairClimateFund
• Bij Trees for All
• Bij JustDiggit.

• Bereken ook de Verborgen impact die naast directe CO2 ook 
grondstoffen, productie, vervuiling, ruimtebeslag etc. berekent

• Lees de oplossingen van Draw Down

• Lees hier alle maatregelen aan ons huis uit 1925

https://partnerspaysdogon.nl/nl
https://www.fairclimatefund.nl/
https://www.treesforall.nl/
https://justdiggit.org/nl/?gclid=EAIaIQobChMI04Otjbve3wIV1eJ3Ch2uDAFvEAAYASAAEgJ4MvD_BwE
https://thinkbigactnow.org/nl/
https://www.drawdown.org/
https://duurzamehuizenroute.nl/woning/tussenwoning-1925-roermond

