
 

 

 

 

Op 3 juni 1989 werd 

Goed-Aardig opgericht 

tijdens de  

vrouw en milieumarkt van 

het Vrouwenoverleg 

Heemskerk 

 t.g.v. 10 jarig bestaan 
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ENERGIE 

zonnecollectoren 

zonneboilers 

 windmolens 

aardwarmte 

warmtekrachtkoppeling 

HR ketels 

led- en spaarlampen 

kernenergie 

warme truiendag 

 

 

 

 

KLIMAAT 

CO2 uitstoot 

Klimaatverbond 

smeltende gletsjers 

smeltende poolkappen 

Al Gore 

conferentie Kyoto 

stijging zeespiegel 

oprukkende woestijn 

emissierechten 

gat in ozonlaag 

conferentie Kopenhagen 

 

 

 

VOEDSEL 

biologische producten 

plofkippen 

megastallen 

koe in de wei 

MSC vis 

genetische manipulatie 

bestrijdingsmiddelen 

klonen 

ekotellingen 

keurmerken 

Max Havelaar 

 

 

 

 

 

 

Denk nooit dat  

iets kleins  

geen invloed heeft. 

De laatste sneeuwvlok 

doet een dak instorten. 

De laatste druppel doet 

de emmer overlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millenniumdoelen 

 niet haalbaar? 

Voor idealisten is 

haalbaarheid pas 

 het begin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de  vervuiler moet 

betalen is het dan niet 

slimmer 

 en voor iedereen 

goedkoper  

als  bedrijven 

schone, herbruikbare 

producten maken? 

 

 

 

 

 

 

 

Groei of bloei? 

Grijs of groen? 

Eng of ruim? 

Natuur of stenen? 

 

Aan ons de keus. 
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NATUUR 

ontbossing/FSC hout  

sojateelt 

biodiversiteit 

bloemen zonder gif 

ecologische 

verbindingszones 

plastic in zee 

overbevissing 

schoon water 

 Greenpeace 

Wereldnatuurfonds 

 

 

 

AFVAL 

GRONDSTOFFEN 

afvalscheiding 

GFT, KCA, 

verwijderingsbijdrage 

hergebruik 

kringloopwinkels 

gered gereedschap 

dioxine/ PVC 

vuilverbranding 

vuilstorting 

zwerfvuil 
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Laat u openbaar in 

vervoering brengen. 

 

Rijd luxueus   

met een chauffeur. 

 

Neem de bus 

 of de trein. 

 

 

 

 

 

 
Plastic tassen: 

mislopende reclame. 
 

Werp de toekomst  

van uw kinderen  

niet weg. 

 Laat afval weer 

grondstof worden. 
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RUIMTE 

landschappen 

lege kantoorpanden 

bedrijventerreinen 

wegenaanleg 

westelijke randweg 

wadden 

zee en duin 

natuurbeheer 

fauna en flora 

boeren 

 

 

 

VERVOER 

uitbreiding Schiphol 

Polderbaan 

vliegtax 

Betuwelijn 

hoge snelheidslijn 

hybride auto 

biobrandstof 

katalysator, roetfilter 

het zuinige rijden 

autovrije week 

openbaar vervoer 

fietspaden 
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Het is wel erg dom om 

eerst gif op voedsel te 

spuiten en het daarna  

op te eten. 

 

BIO, da’s nogal logisch. 

 
Dieren hebben ook recht 

op een goed leven. 

Minder vlees is beter 

voor mens én dier. 

 

 

 

 

 

 
Zomaar een boom van 

honderd jaar in 

 10 seconden omzagen 

is een moordaanslag op 

Moeder Aarde. 

 

Kringlooppapier: 

Soms is grijs groener  

dan wit. 
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