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035 Footprint Challenge: 
in 40 dagen een 

kleinere voetafdruk

start 3 februari - eind 14 
maart 

230 deelnemers in 17 teams

Footprint acties om 
voetafdruk te verkleinen

6 mini-Challenges om 
voetafdruk te vergroenen

Week 1: EnergieWijs

Jitske geeft als tip om 
kleding te luchten ipv 

gelijk in de wasmachine 
te gooien 

Heleen roept iedereen op om 
vroeger naar bed te gaan, want 
een slapend mens is ten slotte 

energieneutraal ; )

Barbara en Mireille geven als tip om 
etenswaren uit de diepvries te laten 
ontdooien in de koelkast. En Sanna 
zag op tegen het ontdooien van de 
vriezer, vraag is of het gelukt is?

Hanneke deelt een artikel 
als troost voor iedereen 
die moeite heeft met een 
graadje lager: het went 
echt! En dat kunnen 

Sanna en Maarten beamen



Week 2: Slim Eten

Wanneer kun je wel/niet nog iets 
dat beschimmeld is eten? Sanna 

deelt deze handige site:  
dedamesdijk.nl/gevaar-van-

schimmel-op-eten/ 

Hanneke ontdekt haver- en 
amandelmelk en Aernoud 

bestudeert de site 
melkjekanzonder.nl

Chantal heeft een zelfoogst 
aandeel bij Land en Boschzigt, 
Glenn bestelt bio groenten bij 
hofweb.nl en Barbara bij 
groenteclub.nl 

Maarten vriest snij-afval in 
om bouillon van te maken

Annelene kookt expres meer 
om dat te delen met zieke 

vrienden of buren

Week 3: (Ont)Spullen

Helmi geeft als tip om een dag 
bedenktijd te nemen voordat je iets 
nieuws koopt. Carol raadt aan om 
jezelf een limiet te geven wat je 
mag uitgeven en alleen naar de 
winkel te gaan met een lijstje 

Hanneke maakte van een oud 
jurkje een rokje voor haar 
dochter en Maarten heeft 

eindelijk zijn rugzak 
gerepareerd

Bregje geeft op haar verjaardag 
uitgelezen boeken aan haar gasten. 
Bij Chantal begint ontspullen al bij 
de deur: wat komt erin en heb ik 

het echt nodig?

Erik nodigt iedereen uit om lid 
te worden van LETS ’t Gooi 
waar je spullen en diensten 
ruilt tegen een eigen munt

Week 4: EnergieGroots

Hanneke ontdekt dat ze 
sjoemelstroom heeft, 

Maarten raadt iedereen 
aan die twijfelt over 

zonnepanelen om het te 
doen, Ronald huurt ze 
via zelfstroom.nl en 

Aernoud zet HilverZon 
in het zonnetje

Stephan heeft de Quooker op een 
schakelklok gezet en de 

temperatuur van de 
verwarmingsketel verlaagd en 
Erik maakte heel wat los met 

zijn CV-inregelkit

Caroline is op zoek naar 
ervaringen met radiatorfolie 

en Paula en Erik geven advies

Paula en Sanna zijn 
helemaal fan van 
de bakfiets, handig 

voor de 
weekboodschappen 

en zelfs een 
tuinverbouwing

Marileen, Hanneke en Sanna zijn 
autoloos en gebruiken 

autodeelsites als het nodig is en 
Aernoud deelt zijn auto 

Week 5: Slim Reizen

Caroline moet soms met 
de auto. Met 95 km/uur 

hangend achter een 
vrachtwagen bespaart ze 

zo’n 30% brandstof 

Daan raadt Interrailen 
aan ipv vliegen; 

bespaart hoop CO2-
uitstoot 



Week 6: Afval Bewust

Leuk om samen te doen: 
schoonmaakactie Bermbende 
(t/m 24 maart) en Nationale 

Opschoondag (24 maart)

Carol en Marileen gaan naar 
de markt om verpakkingsloos 
in te slaan. Hanneke gebruikt 
foodwraps ipv boterhamzakjes 
en Carol heeft herbruikbaar 

papier voor de kaas en eigen 
containers voor kruiden bij 

de toko (gevonden via  
www.hetzerowasteproject.nl/p/

bulk-
boodschappenadressen.html) 

Theezakjes: wel of niet 
bij GFT? Volgens 

Afvalscheidingswijzer 
niet, tenzij je net als 

Sanna losse thee in een 
T-sac doet

Resultaten 035 
Footprint Challenge

37.770 punten verzameld met Footprint 
acties en mini-Challenges (gemiddeld 402)

Footprint bij finish: 4,4 hectare

Verkleining footprint: 0,4 ha (- 8%)

Footprint bij start: 4,8 hectare

Populaire acties 
om te blijven doen

Eten: minder vlees, lokaal voedsel, minder kaas, 
bewuster kopen, meer plantaardig 

Vervoer: meer fietsen, minder met de auto  

Energie: apparaten van stand-by, na 2 minuten gas 
uit bij koken, verwarming (op tijd) lager, woning 
isoleren, korter douchen, vaker vriezer ontdooien 

Afval: ontspullen, minder (plastic) verpakkingen, 
afval scheiden, zwerfafval opruimen

Paula

Winnaar inzenders feedback



Wie o wie

Heeft de voetafdruk het meest verkleind? 

Heeft de meeste punten verzameld?

En welk team leeft het groenst?? 

Grootste reductie - 
absoluut

1. Caroline: - 3,2 hectare

2. Jan: - 2,1 hectare

3. Maarten: - 2 hectare

Grootste reductie - 
relatief

1. Maarten: - 125%

2. Sanna: - 66%

3. Ronald: - 44%

Meeste aantal punten

1. Sanna en Maarten: 1075

2. Ronald: 997

3. Carol: 938



En het winnende team is…
1. HeiKracht: 528 punten

2. Casella: 442 punten

3. Groen Links: 415 punten

4. Eikbosserweg: 330 punten 
5. CDA: 329 punten 
6. KinderCampus: 249 punten 
7. Noordoost: 229 punten 
8. Seniorenvereniging: 183 punten 

Gefeliciteerd!

Meer inspiratie? Schrijf je in voor de 
Footprint nieuwsbrief


