Fiets vaker
Gebruik de fietssnelwegen
Neem de trein voor middellange afstanden (< 500 km)
Zuinige auto met hoge ecoscore

Neem de trams/snelbuslijnen

Hybrideauto
Koop een milieuvriendelijkere auto

Elektrische auto

Carpool

Auto op aardgas (CNG)

Deel een auto (bv. Cambio of Autopia)
Cohousing
Volg een Bouwteamcursus

Rij energiezuinig

trap

openbaar vervoer

personenwagenS

t
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Koop CO2-credits
Neem de trein voor middellange afstanden (< 500 km)

vlieg
minder

stap

Check regelmatig (maandelijks)
je bandenspanning

s

Bouw of renoveer compact
Breng zonnewering aan
Isoleer je huis goed
Check je energieverbruik

vervoer

Wees zuinig met verlichting
Zet je verwarming een graadje lager

plant
bomen

1001 ideeën voor
een klimaatneutraal
Vlaams-Brabant

wees een ambassadeur
en deel je ervaringen
Zet een weggeefwinkel-facebookpagina op

#klimaatneutraal

Stap in een duurzame samenaankoop
Gebruik een herbruikbare
boodschappentas

beperk
materiaalverspilling

Sorteer en hergebruik papier
Ga naar de kringwinkel

kies
voor duurzaam hout
met een FSC of pefc-label

Organiseer of ga naar een repaircafé
Geef en neem op een geefplein

eet minder vlees

Eet
seizoensgebonden
en streekeigen

FSC
pefc

BIO

Eet biologisch

Schakel apparaten en computers uit

Plaats zonnepanelen
Neem een zonneboiler
Plaats een warmtepomp

HAAL
energie uit
hernieuwbare
energiebronnen
gebruik
fossiele brandstoffen
efficiënt

DRINK KRAANWATER
VOEDING

hergebruik materialen
op een zo hoogwaardig
mogelijkE manier

energie
Gebruik
minder

Deel spullen met je buren

Vraag premies aan Eandis/Infrax
en/of je gemeente en/of de provincie

Droog de was buiten

verbruik Minder Energie

leer meer

praat/stimuleer
vrienden/school/
werk

jouw stem telt:
praat met leden
van de gemeenteraad/
vlaams parlement/
kamer/provincieraad

Ga naar een gemeentelijke infoavond duurzaam bouwen
Vraag gespecialiseerd advies aan het Steunpunt Duurzaam Bouwen

Volg een cursus Ecodriving

Gebruik een micro-warmtekrachtkoppeling
Koop groene stroom bij je energieleverancier

Installeer een condensatieketel
Gebruik energiezuinige apparaten
en verlichting

KOOP Verse voeding
ipv diepvries

Stel de afmetingen van je installaties
af op de energievraag
Plaats een efficiënte regeling op je installaties

KOOP
rechtstreeks
van de boer

KLIMAAT
NEUTRAAL

stap in een
voedselteam

www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

