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LAAT JIJ JE
DUURZAAM VERRASSEN?
Op 10 oktober 2018 is het voor de tiende keer Dag van de Duurzaamheid. Een
jubileumeditie die we vieren samen met vele bekende winkels en producenten
van producten en diensten die iedereen gebruikt. Onder het motto – Laat je
duurzaam verrassen – laten we die dag zien dat duurzame producten overal
verkrijgbaar zijn. Alle deelnemende organisaties zetten op 10.10 gezamenlijk deze
artikelen en diensten speciaal voor jou in de etalage. En daarmee is het maken
van een duurzame keuze heel makkelijk. Toch?
Want we willen je hiermee laten zien dat je de producten niet hoeft te
zoeken. Ze zijn er gewoon. In jouw eigen winkel. Het gaat om betaalbare,
lekkere, leuke, gewone producten met ieder een eigen verhaal. Ze kunnen o.a.
fairtrade, biologisch, lokaal, dierproefvrij, gerecycled zijn. Groot voordeel is dat
ze doorgaans leiden tot minder CO2-uitstoot en daarmee bijdragen aan het
verminderen van ontwrichtende klimaatverandering. Dus laat je in de week van
6 t/m 14 oktober verrassen, er is al zo veel meer dan je denkt in zo veel
verschillende winkels!
Deze folder geeft je alvast een voorproefje. Verder hebben alle deelnemers ook
de keus gemaakt hun organisatie en assortiment steeds verder te verduurzamen
en helpen ze dus mee aan een duurzaam Nederland. Lees het verhaal achter jouw
merk via de link ‘Meer informatie’ en laat je wederom verrassen.
zo eenvoudig kan het zijn

Tenslotte wens ik jullie allen een feestelijke dag van duurzaamheid. En laat
Nederland vooral ook weten wat jij doet op #DvdD18. Meld je aan en deel het op
www.dagvandeduurzaamheid.nl.

#DvdD18
Marjan Minnesma
Oprichter en directeur van Urgenda

Lidl verrast.

Kipster ei

€ 1,19

Duurzame producten
Naast het verrassende Kipster-ei,
vindt u bij Lidl een uitgebreid
assortiment met duurzame
producten. Van heel veel groente
en fruit, chocoladeletters met
verantwoorde cacao, tot aan altijd
weidemelk.
Lidl maakt duurzaamheid
voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar!

Kipster ei
Wist u dat het meest dier-, mens-, en milieuvriendelijke ei
ter wereld exclusief bij Lidl te koop is? Bij de Kipster-boerderij is
op het gebied van duurzaamheid aan alles gedacht: het welzijn
van de kippen, de impact van de stal op het milieu, maar ook
aan de boer en de omgeving!
Wilt u meer weten over Kipster? Kijk op lidl.nl/kipster of breng op zaterdag
20 oktober een bezoek aan de stal in Venray tijdens de
Lidl Boerderijdag!

Meer informatie 

Een
energiezuinig
idee!

Duo Plisségordijn
Duo Plisségordijnen zijn er in
lichtdoorlatend en verduisterend
textiel. Door de ‘honingraat’ structuur
heb je 46% minder warmteverlies. In
de zomer houdt een duo plisségordijn
de warmte buiten en in de winter de
warmte binnen.

€ 72,49
vanaf afmetingen
60x220cm (bxh)

Duurzaam hout
Hout is een van de meest
gebruikte materialen bij een
vanaf

€ 4,99

klus. Een belangrijk deel van het
hout in onze bouwmarkten is op
mens- en milieuvriendelijke wijze
geproduceerd. GAMMA verkoopt
zoveel mogelijk hout dat is voorzien

Handson LED-lamp
Als energiezuinig alternatief voor de gloeilamp en

van een keurmerk. Zo weet je zeker
dat dit hout uit een goed beheerd
bos komt

de spaarlamp is de Handson LED-lamp. Dankzij de LED-technologie
is deze lamp duurzaam en energiebesparend. Deze heldere LEDlamp geeft een warm wit licht. Dit draagt bij aan een gezellige
sfeer in je interieur. Kortom, de HANDSON LED-lamp is een mooie
verlichtingsbron voor in iedere woonruimte.

Meer informatie 
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Verstegen mixen voor groente

Koel, dr
oog

We weten allemaal dat groenten gezond

989513

9895138

INHOUD:

mest en bestrijdingsmiddelen nodig hebben.
krijgen ze actuele informatie via satellieten, zodat ze minder water, (kunst)
duurzaam mogelijk te produceren. We trainen de boeren en in de toekomst
rijen begint bij de oorsprong. We werken samen met lokale boeren om zo
Bij Verstegen geloven we namelijk dat de kwaliteit van kruiden en speceBangka wordt duurzaam geteeld op kleinschalige peperplantages.
De witte Muntok peper is de parel onder onze specerijen. Deze peper uit

De duurzame witte peper van Verstegen
komt uit Indonesië
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Witte peper
lekker & duurzaam.

Ontdek wat groen
kan doen!
Op en rond de parken van Landal GreenParks ontdekt u wat groen kan
doen. Waar u ook heen gaat, elke regio heeft zijn eigen bijzondere natuur.
Om te zorgen dat u nu en in de toekomst van die natuur kunt blijven
genieten, zetten wij hoog in op duurzaamheid. In de herfst bieden we op
onze parken volop activiteiten om duurzaam te ontdekken.

clean up walk

vetbol maken

voorlezen met Bollo

natuur ontdekken

Trots op Green Key Certificering
Electrische voertuigen voor de technische dienst, milieubewuste
schoonmaakmiddelen en bestrijdingsmiddelen, recycling van afval
en een duurzame energie huishouding. Alle parken voldoen aan
de strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en
verantwoord ondernemen en zijn Green Key gecertificeerd.

Meer informatie 

Eerlijke chocolade
Eind 2020 is alle cacao in onze
huismerkproducten Fairtrade gecertificeerd.

PLUS
gaat het Fairst!

En voor tal van producten is dat nu al zo,
bijvoorbeeld voor alle repen, tabletten en
seizoenschocolade (Sint, Kerst en Pasen).
Door Fairtrade krijgen cacaoboeren ten
minste de Fairtrade minimumprijs voor
hun cacao. Dit dient als vangnet bij lage
wereldmarktprijzen.
Daarnaast draagt PLUS een premie af
waarmee ze kunnen investeren in betere
werk- en leefomstandigheden.
Want zeg nou zelf, eerlijk is heerlijk!

Fairtrade

Zuivere koffie
PLUS heeft niet alleen aandacht voor
de koffieboon, maar ook voor het
welzijn van de koffieboer. Alle PLUS
koffie is namelijk Fairtrade. PLUS Koffie
is ook klimaatneutraal. Dat betekent
dat we CO2 uitstoot minimaliseren en
compenseren.

Bij PLUS houden we van Goed eten.
Goed voor onszelf en de wereld om ons heen. Daarom kiezen wij al jaren
zoveel mogelijk voor Fairtrade voor onze huismerkproducten. Dat begon
al in 2010. Als eerste supermarkt in Nederland maakten we de volledige
overstap naar Fairtrade gecertificeerde bananen. Hét meest verkochte
product in de supermarkt! Mede hierdoor zijn we al vier jaar op rij
uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt. We maken de wereld
telkens een stukje beter.

Meer informatie 

Circulaire mode.

Wij geloven in ‘circulaire mode’.

Doe mee met C&A’s missie

Wij streven naar een circulaire

Draag met plezier kleding die is

economie, waarin niets wordt verspild

geproduceerd met het milieu in

tijdens de productie en de verkoop van

gedachten. Op een maatschappelijk

onze kleding.

verantwoorde manier en ontworpen
voor een volgend leven.

€ 7,C2C Certified
T-shirts vanaf

We waren ‘s werelds eerste
moderetailer die kledingstukken

Onze Cradle to Cradle t-shirts, gemaakt

met een GOLD level Cradle-to-Cradle

van 100% biologische katoen, zijn al

certificaat (TM) produceerde en

verkrijgbaar vanaf €7.

verkocht.

Onze visie:
Een wereld waarin kleding nooit afval
wordt. Een wereld waarin kleding wordt gedragen tot
het versleten is en vervolgens gerecycled wordt.

Meer informatie 

Stay cool!

adviesprijs

€ 749,-

ATAG 70 jaar
kookbeleving!
Design retro koelkasten
met moderne technieken

Wie jarig is trakteert:

- Energielabel A+++

Bij aankoop van een ATAG inductiekookplaat krijgt

- Bijzondere features die de koelkast handig in gebruik

u een inspirerende masterclass inductiekoken ca-

maken en ervoor zorgen dat je eten nog langer vers blijft.

Meer informatie 

- LED verlichting

deau van topchef Caspar Bürgi.

Meer informatie 

SPAR verrast.

Bio Speklap
Het biologisch vlees van SPAR draagt

250 gram

€ 3,25

het 3-ster Beter Lever Keurmerk en het
EKO keurmerk. Dit vlees wordt op een
maatschappelijk verantwoorde manier
geproduceerd waarbij respect wordt
getoond voor dierenwelzijn en de
natuur. Naast de bio speklap beschikt
SPAR over een gevarieerd assortiment
aan biologische vleesproducten.

250 gram

€ 2,49

Intense Torrentes – Chardonnay
Deze (h)eerlijke Chardonnay wordt
geproduceerd door het wijnhuis La
Riojana, ’s werelds grootste producent van
gecertificeerde Fairtrade-biologische wijn.
De droge, zonnige omstandigheden in
Argentinië zorgen voor een natuurlijke en
gezonde basis voor de biologische teelt. In
2017 won deze Chardonnay een award tijdens
de Decanter World Wine Awards en dit jaar
is de wijn bekroont tot “Omfietswijn 2018”
Silver Medal.

SPAR espressobonen
Lekkere koffie begint met goede koffiebonen. Deze mooie

Intense Torrentes is een frisse en
fruitige droge witte wijn met

melange van SPAR espressobonen zijn speciaal geselecteerd door

aroma’s van oranjebloesem,

onze meester koffiebrander. Ze zijn langzaam gebrand waardoor

meloen en perzik.

de karaktervolle smaken nog beter tot hun recht komen.
Ook zijn deze lekkere bonen UTZ gecertificeerd en dus met
respect voor mens en milieu geproduceerd. Zo geniet je extra van
je espresso!

€ 5,49

Meer informatie 

Passie voor
schoonheid en de
natuur.
Over Kruidvat Natures

€ 6,99

Kruidvat Natures is ontwikkeld vanuit de
passie voor schoonheid en de natuur. De

28 stuks

combinatie van biologische ingrediënten is
perfect afgestemd op de huid. Een bewuste
keuze voor jezelf en het milieu.

€ 3,99
Meer acties en informatie op www.kruidvat.nl/duurzaam

Kruidvat Luiers
Kruidvat luiers hebben als enige grote luiermerk in Nederland het
onafhankelijke Europese EU Ecolabel. Dit prestigieuze keurmerk

Kruidvat Natures
Anti-Age Q10 Day Cream

garandeert een lage milieubelasting tijdens de hele levenscyclus van

De huidverstevigende Kruidvat Natures Anti-Age

de luier. Dat betekent dat onze luiers (en luierbroekjes) voldoen aan

Q10 Day Cream met biologische duindoorn en

strenge milieu eisen. Door voor Kruidvat luiers en luierbroekjes te
kiezen, maak je dus heel eenvoudig een milieubewuste keuze, zonder
daar extra voor te betalen!

biologische jojoba-olie verbetert de huidelasticiteit
en voorkomt uitdroging van je huid. Q10 en
vitamine E beschermen je huid tegen schadelijke
externe effecten die het huidverouderingsproces
versnellen en rimpels veroorzaken.

Meer informatie 

Ik ga op reis en
neem mee...

Korting

€ 0,25

een eigen beker!
Korting met je eigen beker
Beperk afval en laat koffie of andere warme drank in je eigen
herbruikbare beker schenken. Dan krijg je ook nog € 0,25 korting bij:

Meer informatie 

Geen gewone
koffie.

Verduurzaming van teelt …
De 100% arabicabonen die we voor onze koffie gebruiken zijn van
Segafredo. De koffiebonen worden geteeld op boerderijen die door
Rainforest Alliance zijn gecertificeerd. Dit betekent dat bij de productie
onder andere rekening is gehouden met de bescherming van het milieu en
goede arbeidsomstandigheden voor de boeren en hun gezinnen.

… tot verpakking
We schenken onze koffie in bekers
die gemaakt zijn van gecertificeerd en
gerecycled papier. De buitenzijde van de
bekers is gemaakt van gerecyclede vezels,
de binnenkant van FSC-gecertificeerde
vezels. De bekers zijn op hun beurt
weer volledig recyclebaar tot nieuwe

Rainforest
Alliance

materialen.

Koffie geeft ons energie
Na het zetten van de koffie, vangen we
het koffiedik apart op. Ruim 300 ton
per jaar. Dat verwerken we tot groene
brandstof. Hiermee besparen we maar
liefst 160 ton CO2 per jaar, ten opzichte
van normale afvalverwerking.

Koffie bij McDonald’s

McDonald’s vindt het belangrijk dat iedereen zich

Van espresso tot flat white: McDonald’s serveert

goed voelt bij McDonald’s als merk en bedrijf. Ook

de lekkerste koffiespecialiteiten in McCafé.
En in de gehele keten werken we continu aan

als duurzaam bedrijf. Meer weten over onze aanpak,
ambities en resultaten?

verduurzaming. Dat smaakt naar meer!

Meer informatie 

Philips Perfect Care Elite

Zuinig met
zuigen.

Met de Philips PerfectCare Elite strijkt u alles
van jeans tot zijde moeiteloos glad zonder de
temperatuurinstelling aan te hoeven passen.
Met het ultralichte strijkijzer en door onze
krachtige stoom ziet u snel resultaat
bij alle stoffen en kunt u zelfs het
strijkijzer op kleding laten staan, veilig
en gegarandeerd zonder schroeiplekken.
Strijken was nog nooit zo makkelijk!
PerfectCare Elite gebruikt 350 gram
gerecycled plastic zonder een enkel

AAA energielabel

compromis aan het design.

Philips SENSEO® Original
Philips heeft de ambitie om zoveel
mogelijke gerecyclede kunststoffen
te gebruiken voor de productie van
haar SENSEO® koffiepadapparaten.
De grootste kansen voor gerecycled
plastic zitten in de basisplaat van de
SENSEO® Original. Omdat dit een zwart

Philips Performer Ultimate
Performer Ultimate is onze eerste stofzuiger gemaakt van recycled kunststof;
oude stofzuigers worden apart gerecycled en hergebruikt tijdens de productie

onderdeel is en niet in aanraking komt
met voedsel, is het zeer geschikt voor
gerecycled plastic.

van nieuwe Performer Ultimate stofzuigers. Daarnaast heeft deze stofzuiger een
AAA energielabel en is dus zeer zuinig tijdens gebruik. Performer Ultimate bevat
geen PVC en Broomhoudende vlamvertragers en wordt geleverd in een doos
van meer dan 75% gerecycled karton. Performer Ultimate is voorzien van het
Philips Green-logo, mede omdat deze stofzuiger energieverbruik én CO2-uitstoot
vermindert.

Meer informatie 

Illustratie: Monique van den Hout

Verrassend
verantwoord!

€ 4,99

Aldi’s duurzame lunchbox
Met de aanschaf van deze bamboe lunchbox steun je

Aldi werkt samen met de Plastic Soup

het werk van de Plastic Soup Foundation én heb je een

Foundation om basisschoolleerlingen bewust

prachtig alternatief voor je dagelijkse boterhamzakje!

te maken van het plasticsoep probleem. In
het lespakket van ‘De Wondere Wereld van
OZ’ nemen Wish, Plank, Sep en Oma Haai
de kinderen mee in de problematiek van
plasticsoep.

Meer informatie 

Wij schreeuwen
het van de daken.

Basic

Plus

Design

IKEA FAMILY PRIJS na btw teruggave:

IKEA FAMILY PRIJS na btw teruggave:

IKEA FAMILY PRIJS na btw teruggave:

€ 2.740,-*

€ 3.291,-*

IKEA FAMILY PRIJS incl btw: €3.243,-

IKEA FAMILY PRIJS incl btw: €3.910,-

€ 4.565,-*

IKEA FAMILY PRIJS incl btw: €4.824,-

Wist je dat IKEA in Nederland 30.000
zonnepanelen op de daken van haar
winkels heeft liggen?
vanaf

€ 2.740,-*
SOLSTRÅLE

Genoeg aan daglicht
De zon is er altijd en is een superbetrouwbare energiebron: Voor zonne-energie hoef je
niet op een zonnige, warme plek te wonen, zonnepanelen hebben genoeg aan daglicht en
werken ook op bewolkte dagen.

Zelf energie opwekken

Wat haal je je op je dak?
Om het je makkelijk te maken kan je bij ons kiezen uit drie soorten panelen, allemaal van
uitstekende kwaliteit. De blauwe panelen hebben een vermogen van 270 Wp (Wattpiek) per
paneel. De zwarte panelen hebben een vermogen van 270Wp of 295 Wp (Wattpiek)
per paneel.

Met een gemiddeld systeem van 10 panelen kan je al snel tot
€ 500.- per jaar besparen op je energierekening.
IKEA wil een positieve impact hebben op mens en planeet.
Daarom gaan we voor dingen die er echt toe doen: we zijn bijvoorbeeld voor alle
verlichting helemaal overgeschakeld op energiezuinige leds en al het katoen voor onze

De besparing
Met de SOLSTRÅLE zonnepanelen kan je veel geld
besparen. Je wekt energie op die je zelf gebruikt
en de energie die je over hebt, lever je terug aan je
energiemaatschappij. Zo bespaar je op je energierekening.

producten komt uit duurzame bronnen. Schone energie vinden we net zo belangrijk – dat
moet dan ook bereikbaar worden voor zoveel mogelijk mensen.

Meer informatie 

Weggooien is
onverantwoord.

Auping Essential

eigentijds &
duurzaam
design

Van matras tot judomat
Wist je dat er in ons land jaarlijks een stapel matrassen wordt weggegooid, die duizend keer
zo hoog is als de Eiffeltoren? Bij Auping werken we actief mee aan het verkleinen van de
afvalberg. Onze matrassen maken we van materialen die geschikt zijn voor recycling.
Zo worden de meeste materialen al hergebruikt voor bijvoorbeeld een nieuwe judomat.
Ook hebben we het Auping Take Back System geïntroduceerd: als je nieuwe matras wordt
bezorgd, dan nemen we je oude matras mee terug. Zo zorgen we er samen voor dat een
matras geen afval wordt. We nemen elke matras mee, ook die van andere merken en zorgen
dat deze gerecycled wordt.
Goed voor het milieu en goed voor jou. Want als je weet dat je oude matras een duurzame
toekomst tegemoet gaat, slaap je toch net wat lekkerder.

Meer informatie 

Zuinig zijn
levert veel op.
Fabrikanten krijgen geen boetes
voor te late levering.

Onze ontwerpen
zijn eenvoudig.

Zo min mogelijk
stiksels en naden.

Onze artikelen worden slim
vervoerd over het water,
van Azië tot aan ons
distributiecentrum in
Alphen aan den Rijn.

We produceren grote
aantallen in weinig
varianten.
We kopen direct in bij
de fabriek zonder
tussenschakels.

Onze romper wordt gemaakt van
zacht biologisch katoen.
Dat is beter voor de katoenboer en
het milieu, want er worden minder
pesticiden en water gebruikt.

€ 2.49

We gebruiken geen dure
verpakkingen.

We hanteren lage
winstmarges;
het voordeel is
voor de klant.

ORGANIC
COTTON

Oeko-Tex, dat geeft een extra
garantie dat er geen schadelijke
stoffen zijn gebruikt.

€ 2.99
Zacht biologisch
katoen.

Lage marketingkosten omdat
we weinig adverteren en zelden
folders verspreiden.

Bij ons geen fast-fashion, maar
basics, waardoor de fabrikanten
efficiënt kunnen plannen en
weinig voorraad overblijft.

Eenvoudige winkels
zonder paskamers.

We betalen onze leveranciers
direct na verscheping.

Verkrijgbaar in
diverse kleuren

Klein servicekantoor waar
we zo veel mogelijk zelf doen.
Drukknoopjes.

Zeemanshirt
Iedereen heeft het tegenwoordig over maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Wij noemen dat gewoon zuinig. Zuinig op mensen. Zuinig met
de materialen die we gebruiken. Zuinig op de mensen die met ons werken.
Zuinig op milieu en maatschappij. En zuinig op onze leveranciers natuurlijk.

zo eenvoudig kan het zijn

Want als je overal zuinig op bent, gaan goed én goedkoop prima samen.

Meer informatie 
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DOE MEE!

DAGVANDEDUURZAAMHEID.NL

