Staat bij alle Eibers het milieu centraal?
Binnen de verbouwing is door inbreng van aannemers en Fonds 1818 de nodige aandacht
gevestigd op duurzaamheid. LED verlichting in de sporthal, LED verlichting met
bewegingsdetectoren in de diverse opslagruimtes en gangen. Nieuwe gasbranders in de
sporthal, vloerverwarming en HR ketel in/voor de kleedkamers. Ook m.b.t. de keuze van
materialen is er aandacht gevestigd op mogelijk hergebruik en zijn milieu vriendelijkere en
dus afbreekbare bouwmaterialen gebruikt. Gezien de bouw van de sporthal in 1964 waren
de mogelijkheden om nog meer duurzame oplossingen in te bouwen technisch niet
mogelijk of te kostbaar. Desalniettemin is het energielabel van de oudste sporthal van
Nederland en onderdeel van het sportieve Buurthuis van de Toekomst aanzienlijk verhoogd!
Als gebruiker van de sportaccommodatie kun je een steentje bijdragen. O.a. door de verwarming in de sporthal
niet in te schakelen (harder lopen/trainen….), korter te douchen, niet onnodig de verlichting inschakelen in de
sporthal of rondom het kunstgrasveld, met de fiets naar de trainingen te reizen (we hebben immers een prima
stalling).

Ook thuis zijn veelal op eenvoudige manier veel duurzame oplossingen te realiseren.
Energie besparen
Energie besparen is makkelijk, als je weet waarop je moet letten. Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt
vervuiling en spaart kostbare grondstoffen. En het scheelt je ook nog eens geld.
Voeding
Onze voeding zorgt voor 20 tot 30 procent van onze milieubelasting. Bewuste keuzes hebben daardoor grote
impact. Je kunt een groter verschil maken dan je denkt!
Vervoer
Reizen voor werk en plezier zorgt voor een aanzienlijk deel van jouw klimaatbelasting. Jouw keuzes maken een
groot verschil. Gelukkig zijn zuinige keuzes eenvoudig.
Afval
In Nederland zijn we goed in het inzamelen en op verantwoorde wijze verwerken van ons huishoudelijk afval.
Maar het kan natuurlijk altijd beter. Als je afval hebt, wat hoort dan waar? En hoe kun je met de verpakking
bijdragen aan het voorkomen van afval?
Winkelen
Als je een kapotte koelkast vervangt, een nieuwe jas zoekt of bloemen koopt. Waar let je dan op bij het
winkelen? Kijk je naar keurmerken, naar tweedehands spullen of leen je het artikel? Jouw keuze maakt het
verschil voor milieu en klimaat.
Wonen
Jouw woning is een plek waar je prettig en gezond wilt leven. Dat kan heel goed zonder het milieu onnodig te
belasten. Als je gaat klussen of tuinieren, kun je op het materiaal letten. Schoonmaken en ongedierte
bestrijden kan vaak prima zonder gif.
Klimaat en aarde
Twee belangrijke problemen hebben veel invloed op het milieu. De huidige landbouwsector legt een groot
beslag op onze natuurlijke hulpbronnen. En klimaatverandering bedreigt de natuur, onze voedselzekerheid en
de veiligheid. Energiebesparing en duurzame energiebronnen helpen de opwarming van de aarde tegen te
gaan.
Op

milieucentraal.nl

vindt je veel bruikbare informatie. Een beter milieu begint bij je zelf !

WIJ ZIJN DE EIBERS !

Aanpak
Milieu Centraal geeft consumenten betrouwbare, praktische informatie om in het dagelijks leven
energie te besparen en milieubelasting te verminderen. Hoe komt die betrouwbare informatie tot
stand?
Op internet bieden talloze organisaties informatie over het milieu aan de consument. Maar wat is
waar, en wat is ook praktisch toepasbaar in jouw situatie? Milieu Centraal geeft antwoord op
concrete vragen, scheidt fabels van feiten en schept helderheid over complexe onderwerpen.
Aanpak in het kort
•Vragen van consumenten, maatschappelijk relevante onderwerpen en overheidsbeleid bepalen de
selectie van onderwerpen waarover Milieu Centraal informatie verzamelt en beheert.
•Alle informatie samen vormt de kennisbasis van Milieu Centraal, met daarin de milieuaspecten van
vele onderwerpen inclusief een concreet consumentenadvies.
•Een maatschappelijke adviesronde en een wetenschappelijke toetsing garanderen de
betrouwbaarheid van de feiten en conclusies in de kennisbasis.
•De kennisbasis wordt geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en
ontwikkelingen. Gemiddeld eens per vier jaar beoordeelt Milieu Centraal of een grondige herziening
van het onderwerp nodig is.
•De kennisbasis is het uitgangspunt voor alle communicatie van Milieu Centraal zoals websites,
campagnes en samenwerkingsprojecten met andere organisaties.
Kennisbasis: onderzoek en selectie
Alle informatie van Milieu Centraal is gebaseerd op haar kennisbasis, die voortkomt uit
(wetenschappelijke) publicaties en onderzoeksrapporten, informatie en databanken van
onderzoeksorganisaties (zoals RIVM, CBS en TNO). In de kennisbasis staat een brede toelichting op
het onderwerp, uitgebreide informatie over alle milieuaspecten van dat onderwerp, concreet
consumentenadvies en een grondige onderbouwing van dat advies. Milieucentraal.nl en andere
communicatie-uitingen geven hiervan een beknopte samenvatting.
Milieu Centraal beheert bijna honderd onderwerpen, verdeeld over een aantal thema's. Leidend voor
de selectie van onderwerpen in de kennisbasis van Milieu Centraal, zijn vragen van consumenten,
maatschappelijk relevante onderwerpen (zoals die waar veel mediabelangstelling voor is) en het
beleid van de overheid.
Thema
Energiebesparing in de woning
Elektriciteit- en gasvoorziening
Verkeer en vervoer
Voeding en landbouw
Afval
Gezondheid en milieu
Huis, tuin, life style
Financiën
Toerisme
Achtergronddocumenten

Enkele voorbeelden
Apparaten; installaties; isolatie
Centrale energieopwekking; decentrale energieopwekking; energielevering
Personenvervoer, biobrandstoffen
Nederlandse landbouw: plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen;
Verspilling en indirecte energie van voeding
Huishoudelijk afval; organisch afval en compost, verpakkingen
Binnenmilieu; bodemvervuiling; luchtverontreiniging
Doe-'t-zelf; verbouwen
Financiering energie besparende maatregelen; sparen en beleggen
Toerisme; wintersport
Milieuproblemen; energiegebruik door huishoudens; klimaatcompensatie

