Vijf richtlijnen voor een blauw, circulair leven
LEEFREGEL 2: BENUT WAT LOKAAL VOOR HANDEN IS

Bij een blauwe economie hoort ook verstandig omgaan met energie. Met het
vervoer van spullen en eten wordt er ontzettend veel CO2 uitgestoten. Wat je van
ver haalt, is lekker - maar wat je van dichtbij haalt ook. En nog veel beter voor het
milieu ook. Moeilijk, lokaal eten als je geen moestuin hebt? Dat valt reuze mee.
Partijen als Rechtstreex bemiddelen tussen lokale boeren en (stads)bewoners. Zo
shop jij lokaal, zonder dat je zelf al die boerderijen af hoeft. En zo zijn er meer
slimme hulpmiddelen voor een blauwer leven!

JE LEVEN VERBLAUWEN?

Print de checklist op pagina 2 uit en bewaar op een handige plek. In je agenda
bijvoorbeeld. Zo kun je het stap voor stap doen, en maak je het jezelf makkelijk je
leven te verblauwen.

BEZINT EER GE PRINT - EN WEGGOOIT

Check voor je gaat printen je printerinstellingen, zodat je alleen pagina 2 uitprint.
En ken je de chekclist uit je hoofd, doe het dan bij het oud papier. Van oud papier
wordt namelijk weer nieuw papier en karton gemaakt - zo help je bij het sluiten van
nog een reststroom. Blauw tot het einde :-)

BLUECITY

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten kringlopen en realiseren een maatschappij waarin afval
geen waardeloze reststroom is, maar een waardevolle grondstof.
Met de campagne Bring Back Balance wil BlueCity de blauwe, circulaire economie
tastbaar wil maken. Meer weten? Check bluecity.nl/bringbackbalance en lees
meer over hoe je je leven kunt verblauwen.

www.bluecity.nl

@bluecity010

Deze initiatieven helpen je makkelijk en
snel bij de boeren uit je buurt te kopen.
Bestel online en haal je lokale boodschappen op een vast moment op bij een
wijkpunt bij jou in de buurt.

RECHTSTREEX EN
BOEREN & BUREN

NOTITIES:

Zit je liever niet teveel online? Download
de poster van Velt, met daarop de
seizoensgroenten per maand. Handig bij
het opstellen van je boodschappenlijstje!

POSTER SEIZOENSGROENTE

GROENTE EN FRUIT KALENDER De Groente- en fruitkalender geeft met
een klasse aan wat de milieubelasting is
van de teelt, transport en verpakking van
groente en fruit. Zo kies je makkelijk voor
de groenste groenten en fruit die bij jou in
de buurt zijn gekweekt.

Benutten wat lokaal voor handen is - hoe doe je dat als je geen eigen moestuin
hebt? Simpel, met deze slimme tools:

BOODSCHAPPEN

Wat je van ver haalt, is lekker - maar wat je van dichtbij haalt is net zo lekker. En
nog veel beter voor het milieu ook. Met de adressen op deze checklist kun je
direct aan de slag met je lokale boodschappen.

BLAUWE CHECKLIST

@bluecity010 #bringbackbalance

Toch iets over? Download de Slim Koken app of check koken met restjes
en kliekjes, voor tips over hoe je je kliekjes van gisteren verandert in een
lekkere maaltijd vandaag. Of check de kliektechniek van Daisy Scholte en
bak voortaan pannekoeken van je oude
boterhammen.

Als je boodschappen doet met een boodschappenlijstje, ben je minder
geneigd te veel te kopen - en hoef je dus minder weg te gooien. Maak het
jezelf makkelijk en leuk: download dit gratis online boodschappenlijstje.

Pak het meteen goed aan, en verminder in één moeite door de hoeveelheid voedsel die je verspilt. Anders hebben al die lokale boeren hun werk
voor niets verzet!

BONUS

Geen moestuin? Geen nood. Op weg naar de
supermarkt kom je ook een boel eetbaars tegen,
dat zeker in het seizoen is… de stad staat namelijk vol eetbare kruiden, bloemen en planten!
Met de wildplukwijzer van Meneer Wateetons
kijk je wat er bij jou in de buurt zoal groeit en
bloeit - en je krijgt er meteen een berg recepten
bij. Van brandnetelsoep tot daslookpesto!

Pak je het graag wat professioneler aan? Deze
website gaat volledig over biologisch (moes)tuinieren. Een schat aan informatie, overzichtelijk
gerangschikt en leuk om te lezen.

MOOIE MOESTUIN

WILDPLUKWIJZER

Een volwaardige moestuin, maar dan in bakken
die overal kunnen staan waar zonlicht is. En
aardemix waar niet alleen ál je plantjes goed op
groeien, maar die ook nog eens eindeloos
meegaat. En een logisch zaaisysteem waarmee
je elke centimeter uitbuit, zodat je maximaal
kunt oogsten van een minimaal oppervlakte.
Handig voor kleinbehuisden!

MAKKELIJKE MOESTUIN

ZELF GROENTEN & KRUIDEN VERBOUWEN

