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VerspillingVerspilling



Alleen iets kopen als ik het nodig heb en het kapot is (bv TV). Zoals een nieuwe rits in een broek zetten.Spaarlampen 
Huis isoleren

-Geen tasjes aannemen
-Losse groente op de markt 
kopen
-Eigen moestuin maken
-Hergebruiken

Ondernemers overtuigen 
om te stoppen met zoveel 
verpakkingen

Meer niet-verpakte 
boodschappen doen
Nog meer met de fiets
Eigen groente verbouwen

Minder verpakte spullen bij 
de supermarkt kopen

•Minder kleding kopen
•Geen plastic zakjes om de 
levensmiddelen in de winkel
•Afval scheiden
•Zelf kruiden kweken

-Met inkopen opletten verpakkingen 
-Spullen van het seizoen-Minder vlees
-Auto!

Suikerklontjes in plaats van 
zakjes suiker, flesje 
koffiemelk ipv cupjes

-Meer Fietsen
-Voeding wegsaneren die 
ongezond is
-volkstuin

Doen met spierkracht wat normaal vaak door fossiele brandstoffen wordt vergemakkelijkt

Verpakkingen afwijzen 
Bewust levensmiddelen 
inkopen op 
milieuvriendelijkheid
Zelf groente&fruit in de 
tuin zetten

-Verwarming lager zetten
-Toch nog minder met de 
auto doen

WAT KAN IK DOEN?WAT KAN IK DOEN?WAT KAN IK DOEN?

Meer met de fiets
Groente verbouwen
Kort douchen

Weer een NO-IMPACTweek organiseren een daarbij alle kennis delen

-Zorgvuldiger inkopen, 

minder bederf  minder 

afval
-Regenton aanschaffen

Milieu bewust proberen te 

leven, boodschappen doen, 

reizen, e.d.

Geen plastic zakken 
gebruiken tijdens het 

boodschappen doen

-Nog meer onverpakt kopen

-Organisch afval niet in groene 

bak, maar zelf composteren 

(wormery)
-Grijs water systeem aan-

leggen zodat niet overal schoon 

drinkwater wordt gebruikt



•Duurzaamheid faciliteren•Vrijwilligers organisaties in stand houden•Afval van winkels naar voedselbank•Duurzaam bouwen

Een algehele stop (verbod) 
van plastic wegwerp tasjes 
van Fout plastig

(van afbreekbaar plastic is 
OK)

• Milieufietstochten 
organiseren

• Verkeerde 
voedingsmiddelen nog 
strenger eruit

•Bieb Stimuleren
•Gemeente tassen
•Markt houden

Burger ideeën honoreren:
Bijv. Groen en duurzame 
ideeën promoten

Groene initiatieven 
stimuleren

•Geen hotel aan het strand
•Bij Openbare gebouwen 
een regenton plaatsen

-Duurzaam bouwen en 
renoveren stimuleren

Openbaar vervoer 
stimuleren

Cradle 2 Cradle kennis 
verspreiden onder de 
ondernemers en bewoners 
van Castricum

Goede voorzieningen voor 
voetgangers 

Beter openbaar vervoer

-Milieuvriendelijk het groen 
beheren
-Kleinere bus laten rijden

Fruitbomen planten en struiken met vruchten

Het groen in de gemeente 

wat meer z’n gang laten 

gaan.
Burgers laten betalen voor 

de hoeveelheid afval die ze 

produceren

-Gemeente 
straatverlichting 

verminderen

Er mag niets worden 

gehaald bij de milieustraat, 

alleen gebracht.

Dat moet veranderen

Er kan zoveel van wat daar 

wordt gebracht worden 

hergebruikt.

WAT KAN CASTRICUM DOEN?WAT KAN CASTRICUM DOEN?WAT KAN CASTRICUM DOEN?



Groene wetgeving invoeren

Onderzoek promoten van 
gebruik van Tachyon 
energie

Vrijgeven verkopen 2de 
hands op straat

Nieuwe wet:Alle plastics moeten goede plastics zijn (afbreekbaar)

Luister naar bevolking voor 
groene initiatieven

Meer rekening houden met 
milieu en niet alleen maar 
allerlei eisen stellen

Kleinschalige projecten 
ondersteunen

• Verspil belasting

• Mogelijkheid om 
burgerinitiatieven 
makkelijk te subsidiëren

•Meer aandacht voor 
duurzaam leven in 
verschillende opzichten

•Duurzame ontwikkeling van 
producten stimuleren
•Verbod op dubbele 
verpakkingen
•Vliegverkeer veel duurder 
maken
•Zorgen dat de vervuiler 
betaalt

-130 KMpU snelheid in 

taboe

Prijzen openbaar vervoer sterk verlagen

Regeringsvertegenwoordigers niet meer met luxe vervoer en verblijf verwennen

Duurzame producten
Belasting en premie op 
grondstoffen in plaats van 
op mensuren
Dat gaat echt helpen!

Duurzame bedrijven ruimte 
geven

Mensen die op dit gebied 
nieuwe dingen ontwikkelen 
belonen met subsidie

-Geen JSF
-Meer biologische landbouw 
en veeteeld

Alternatieve 
energiebronnen stimuleren 
en subsidiëren (Duitsland)

Voorlichting!

WAT KAN DE REGERING DOEN?WAT KAN DE REGERING DOEN?WAT KAN DE REGERING DOEN?

-Minder geld naar defensie

-Groen beleggen (weer) 

belastingvrij maken

-Hergebruik van water 

stimuleren (geen 

drinkwater door het toilet)

1. Plastics verbieden2. Overgaan op GROEN



In deze sessies Potloden 
en krijt gebruiken i.p.v. 
post-its

Bewustwording! Daar 
de kaarten op zetten, 
bij jeugd beginnen, ook 
geld beschikbaar

Vriendschap sluiten 
&
het goede voorbeeld 
geven

Meer groen ipv
woningen en meer 
fietsen stimuleren

Seizoensgroente en 
voedsel van eigen 
omgeving kopen, 
onverpakt.
Op de markt kan het 
nog

Lokale producten

Lokaal Geld:
Dwingt ongemerkt tot een lokale kringloop en dus geen uitputting van derde wereld, geen massa productie, maar de menselijke maat.

Eetbaar openbaar 

groen in Castricum

Walnoten, hazelnoten, 

bessen.
In de parken en 

groenstroken

Meer milieulessen op scholen
Voeding die slecht is 
verbieden
Tachyon energie promoten
Vrijgeven van kruiden, 
homeopathie e.d.

Beperken van aanbod van half/heel voorbewerkt voedselIn productie en vermarktinggaat veel verloren. Dit kan door:
-Bewustmaking-Zelf doen
-Aankaarten bij overheid

In eigen huis minder schoonmaakmiddelen gebruiken

ANDER IDEE … ?ANDER IDEE ANDER IDEE …… ??

Emmer water in de 

douche om water op te 

vangen

Duurzaamheid in de zorg 

en het onderwijs

Kinderen bewust maken 

van verspilling en de 

gevolgen

Giftige st
offen uitbannen



Transport / fiets

Lokaal voedsel  dat is dus minder 
transport

Wonen en werken in 1 gemeente. Minder 
wegen, want dichterbij je werk

Geen centralisatie van grote bedrijven en 
kantoren

Geen specialisatie in de zorg, laat de 
chirurgen reizen

Schaalverkleining  breder aanbod, ook 
bijvoorbeeld in het onderwijs.

Voedsel / Moestuin

Kennis halen

Veel werk? Je kunt ruilen, taken verdelen.

Uitproberen

Grond huren (gemeente wil snippergroen 
verkopen / verhuren)

Fruitbomen in tuinen, met elkaar doen

Groene wand op het Bakkerspleintje

Organiseren

Groente langs de weg 

Echt Bakkums Groen

Lokale producten is te kleinschalig

Kleinere hoeveelheden kopen en minder 
weggooien = efficiënter inkopen

Korte Open SpaceKorteKorte Open Open SpaceSpace



Hergebruik, Repareren

Je mag wel afval brengen bij de 
milieustraat, maar niet spullen halen

 Het gaat niet om het geld, maar om het 
hergebruik van spullen. Dit leidt tot de 
volgende ideeën

- “haalservice” bij de milieustraat
- Hoe inspireer je anderen om de 

mogelijkheden van afval te zien (bijv. 
Vleesbakjes hergebruiken als stekbakjes). 
Elkaar inspireren

- Opzetten van een “spullen gezocht” site 
onder TT Castricum

- Dan ook meteen “hulp” gezocht en 
aangeboden

- In de krant een oproep plaatsen voor een 
repair café. 

-Repareren voor elkaar
-Gezellig leren repareren

Korte Open SpaceKorteKorte Open Open SpaceSpace


