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Overview | Overzicht
The goal of this document is to collect the information and wisdom circulated both in
the Facebook group “Zero waste/low-waste Utrecht” and from other great local
resources in the city. This will allow for an easily referenced, easily shareable document
for anyone living in Utrecht that is wishing to make a difference in changing their
personal lifestyle, but also in positively impacting the social and environmental
atmosphere of Utrecht.

The beauty of this guide is that it doesn’t have to be a “static” document- it will grow and
change over time, as new initiatives develop in Utrecht.

Het doel van dit document is om de informatie te verzamelen die circuleert in zowel de
Facebook groep "Zero waste/Low-Waste Utrecht" als in andere geweldige lokale
bronnen in de stad. Dit zal zorgen voor een gemakkelijk, toegankelijk en deelbaar
document voor iedereen die in Utrecht woont en een verschil wil maken door het
veranderen van hun persoonlijke levensstijl, maar ook door het positief beïnvloeden
van de sociale en milieusfeer van Utrecht.

Het mooie van deze gids is dat het geen "absoluut" document hoeft te zijn - het zal
groeien en veranderen in de loop van de tijd, als nieuwe initiatieven zich ontwikkelen in
Utrecht.

What is “zero-waste/ low-waste”? | Wat betekent “zero waste/low
waste”?
Bea Johnson is most often credited with coining the term “zero waste” in relation to a
lifestyle, though the Zero Waste International Alliance maintains a broader definition.
It’s often associated with reducing as much as possible one’s personal waste,
particularly plastic waste and packaging. The goal is to keep as much out of the landfill
as possible, to decrease the stress on our environment from human pollution. However,
as environmental activist/writer/blogger Polly Barks emphasizes, “zero waste” is never
truly zero.

In practice, zero waste doesn’t really exist on large scales because the way our global
economy is structured is largely linear. This often means that, somewhere along a
product’s lifecycle, part it’s design or transport or disposal includes waste. For many
items that we use on a regular basis (including food) even if we purchase it in bulk, or
without packaging, there is likely some kind of “waste” or impact somewhere within the
supply chain.

Zero waste/low waste also goes beyond the personal level; it extends to how we make
our communities circular, supportive of local endeavors, and healthy! This social part is

https://zwia.org/zero-waste-definition/
https://youtu.be/0RUV3pPH4ZY
https://youtu.be/0RUV3pPH4ZY
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key, because often “zero waste/low waste” lifestyles are painted as privileged lifestyles
that aren’t accessible. It’s the job of the zero waste movement to ensure that everyone
has a seat at the table, because where negative environmental impacts and waste end
up in our world is often with the poorest and most marginalized communities.

Bea Johnson wordt het meest gecrediteerd voor het bedenken van de term "zero waste"
in relatie met een levensstijl, hoewel de Zero Waste International Alliance een bredere
definitie aanhoudt. Het wordt vaak geassocieerd met het zoveel mogelijk beperken van
persoonlijk afval, met name plastic afval en verpakkingen. Het doel is om zoveel
mogelijk van de vuilnisbelt te houden, om de druk op ons milieu door menselijke
vervuiling te verminderen. Maar, zoals milieuactiviste/schrijfster/blogster Polly Barks
benadrukt, "zero waste" is nooit echt nul.

In de praktijk bestaat “zero waste” niet echt op grote schaal, omdat de manier waarop
onze wereldeconomie is gestructureerd, grotendeels lineair is. Dit betekent vaak dat
ergens in de levenscyclus van een product, een deel van het ontwerp, het vervoer of de
verwijdering afval bevat. Voor veel producten die we regelmatig gebruiken (inclusief
voedsel), zelfs als we het in bulk of zonder verpakking kopen, is er waarschijnlijk ergens
in de toeleveringsketen sprake van enige vorm van "waste" of impact.

Zero waste / low waste gaat ook verder dan het persoonlijk niveau; het strekt zich uit tot
hoe we onze gemeenschappen circulair, ondersteunend voor lokale inspanningen, en
gezond maken! Dit sociale deel is de sleutel, omdat vaak "zero waste/low waste"
levensstijlen worden afgeschilderd als bevoorrechte levensstijlen die niet toegankelijk
zijn. Het is de taak van de zero waste beweging om ervoor te zorgen dat iedereen een
plaats aan de tafel heeft, want waar negatieve milieueffecten en afval in onze wereld
terechtkomen, is vaak bij de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen.

What’s in this guide? | Wat staat er in deze gids?

I. Locations/tips for groceries, shopping, eating out, etc. |  Locaties/tips voor
boodschappen, winkelen, uit eten, enz.
We give you the best spots to find your packaging free groceries and personal
care items, where to find ingredients for DIY. Plus, tips on what places are happy
to accept your reusable containers, great secondhand spots, and more.

Wij geven je de beste plekken om je verpakkingsvrije boodschappen en
persoonlijke verzorgingsproducten te vinden, waar u ingrediënten voor DIY kunt
vinden, en meer. Plus, tips over welke plaatsen blij zijn om je herbruikbare
containers te accepteren, geweldige tweedehands plekken, en nog veel meer.

https://zwia.org/zero-waste-definition/
https://zwia.org/zero-waste-definition/
https://youtu.be/0RUV3pPH4ZY
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II. Opportunities for involvement/action in the Utrecht community |
Mogelijkheden voor participatie/actie in de Utrechtse gemeenschap
Take the step from minimizing your own impact & help others (friends,
neighbors, local businesses, policymakers) to do the same!

Neem de stap van het minimaliseren van je eigen impact & help anderen
(vrienden, buren, lokale bedrijven, beleidsmakers) om hetzelfde te doen!

Zero waste/low waste locations & tips for shopping,
eating out, & more
Obviously, the less things you purchase, the less opportunity you have to increase your
personal waste! But below are tips and locations on how to reduce waste as you go
through meeting your everyday needs.

Natuurlijk, als je minder koopt dan krijgt je minder afval en verpakking! Maar hieronder
zijn goede tips en locaties om afval te verminderen in jouw dagelijkse leven.

Grocery shopping | Boodschappen
It’s important to note that in many grocery stores throughout the Netherlands, there are
options for items without packaging (i.e. bread, produce), items that are produced
locally, and items that you can bring your own containers for.

However, the list below highlights some special places in Utrecht where you can do this
while supporting local entrepreneurs & sustainable initiatives!

Het is belangrijk te weten dat je in de meeste supermarkten in Nederland opties hebt
voor verpakking-vrije producten (broodjes, groente), lokale producten, en/of producten
die je met je eigen doosjes/tasjes voor kunt halen.

Maar de onderstaande lijst belicht enkele bijzondere plekken in Utrecht waar je dit kunt
doen terwijl je lokale ondernemers & duurzame initiatieven ondersteunt!

1. Boerenmarkt / Farmer’s market- 10:00-17:00 Vredenburgplein
Every Friday at Vredenburg, you can find organic fruits & vegetables, bread,
cheese, meat, fish, and flowers from multiple vendors. Also bulk spices, nuts &
tea. More info here.

http://www.boerenmarktutrecht.nl
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Elke vrijdag kun je op het Vredenburg biologische groenten en fruit, brood, kaas,
vlees, vis en bloemen vinden bij meerdere verkopers. Ook bulk kruiden, noten &
thee. Meer info hier.

2. Scharrelslagerij Marco Verhagen
A local business with a Zero Waste Nederland sticker on the door, this butchery
offers veggie burgers in the freezer section without packaging.

Deze slagerij is een lokaal bedrijf met een Zero Waste Nederland-sticker op de
deur en biedt in de diepvriesafdeling groenteburgers aan zonder verpakking.

3. Slow Food NL- multiple locations
Do you have interest in purchasing directly and locally? You can use the map
from Slow Food NL to find locations in & around Utrecht. Currently, there are 8
locations with the Utrecht city limits.

Heb je interesse om direct en lokaal in te kopen? Je kunt de kaart van Slow Food
NL gebruiken om locaties in & rond Utrecht te vinden. Op dit moment zijn er 8
locaties binnen de Utrechtse stadsgrenzen.

4. Persepolis- Kanaalstraat & Twijnstraat
On the Kanaalstraat in Lombok and towards the end of the Twijnstraat in the
center you can find Persepolis, which has vegetables, fruit, herbs, nuts, grains,
oils and much more without packaging.

In de Kanaalstraat in Lombok en aan het einde van de Twijnstraat in het centrum
vind je Persepolis, die groenten, fruit, kruiden, noten, granen, olie en nog veel
meer heeft zonder verpakking.

5. De Moestuin Utrecht- Laan van Maarschalkerweerd 2
At De Moestuin Utrecht shop you can buy fresh vegetables from this local
garden, as well as eggs from their chickens, jam, chutney and cake from their
own kitchen, and more yummy local products. You can also look to self-harvest
between April and December.

In de winkel van De Moestuin Utrecht kan je verse groenten uit deze lokale tuin
kopen, maar ook eieren van hun kippen, jam, chutney en taart uit eigen keuken,
en nog meer lekkere lokale producten. Tussen april en december kunt u ook zelf
oogsten.

6. Pieter Pot
While not located in Utrecht, they do deliver here! Pieter Pot delivers
package-free groceries (pastas, spices, sauces, cleaning supplies, and more!),

http://www.boerenmarktutrecht.nl
https://www.slagerijmarcoverhagen.nl/aanbiedingen/
https://slowfood.nl/kieslokaal/?controller=maps_controller&w2gm_action=search&hash=cc9bf5516e8396dfa2ee7b6cc3bf15b3&include_categories_children=1&radius=300&field_telefoonnummer=&categorie%C3%ABn=&categories_text=&what_search=&location_id=534&location_id_text=Utrecht%2C+&address=Utrecht
https://www.moestuinutrecht.nl/zelfoogsten
https://www.moestuinutrecht.nl/zelfoogsten
https://www.moestuinutrecht.nl/zelfoogsten
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sourced in bulk and in reusable glass containers. Their company also focuses on
training communities that typically have less access to the labor market. And,
when you purchase your groceries you also have the option to purchase
groceries for someone else.

Hoewel er geen vestiging in Utrecht is, bezorgen ze hier wel! Pieter Pot levert
verpakkingsvrije boodschappen (pasta’s, kruiden, sauzen, schoonmaakmiddelen,
en meer!) in bulk en in herbruikbare glazen containers. Het bedrijf richt zich ook
op het opleiden van gemeenschappen die doorgaans minder toegang hebben
tot de arbeidsmarkt. En wanneer je jouw boodschappen koopt heb je ook de
mogelijkheid om boodschappen te kopen voor iemand anders.

7. Tuin Kansrijk, Groenekan
The “Tuin Kansrijk” in Groenekan is an organic, self-harvest vegetable garden.
They also offer Community Supported Agriculture (CSA), where you can purchase
a subscription for the whole growing season. There is also the option for a DIY
weekly harvest. For more information, check out their website.

Tuin Kansrijk in Groenekan is een biologische zelfoogst groentetuin. Ze bieden
“Community Supported Agriculture (CSA)”aan, waar je een abonnement kan
kopen voor het hele groeiseizoen. Er is ook een optie voor een doe-het-zelf
wekelijkse oogst. Voor meer informatie, kijk op hun website.

8. Ekoplaza- Twijnstraat, Amsterdamsestraatweg
By the Ekoplaza on the Twijnstraat and the Amsterdamsestraatweg, you can find
fried fruit, nuts & cereal  in bulk containers.

Bij de Ekoplaza op de Twijnstraat en de Amsterdamsestraatweg kan je gedroogd
fruit, noten, en cereal in bulk containers vinden.

9. Simon Lévelt- Vismarkt 21A
Here you can buy many different kinds of coffee & tea, as well as coffee and tea
apparatuses to make everything at home without extra waste. Until June 2021
you can also get a 5% discount in store if you bring your own containers!

Hier kun je verschillende soorten koffie en thee kopen, en ook koffie- en thee
apparaten om alles zelf thuis te maken zonder extra afval. Tot juni 2021 kan je
ook een 5% korting krijgen als je je eigen containers mee brengt!

10. Oil & Vinegar- Lijnmarkt 8
The name says it all; here you can fill your own bottle with various kinds of oils
and vinegars from the different taps in store.

De naam zegt alles; hier kan je je eigen fles vullen met verschillende soorten olie
en azijnen van de diverse tapjes in de winkel.

https://www.tuinkansrijk.nl
https://www.tuinkansrijk.nl
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11.Koningshof- Koningsweg 135a
The Koningshof is another garden on the eastern side of Utrecht where you can
purchase their locally grown vegetables, but also other products from local
businesses. They have a market every Saturday. You can also rent a small plot to
grow your own vegetables! For more info, check their website.

De Koningshof is nog een tuin op de oostrand van Utrecht waar je hun lokaal
geteelde groente kan kopen, maar ook andere producten van lokale bedrijven.
Ze hebben een marktkraam elke zaterdag. Jij kunt ook een tuintje huren om je
eigen groente te kweken! Voor meer info, kijk op hun website.

12. Asma Delicatessen- Winkelcentrum Overvecht
Located at the shopping center in Overvecht, Asma Delicatessen has a wide
assortment of oils, vinegars, dried fruit, spices and more that you can use your
own containers for.

Asma Delicatessen, gevestigd in het winkelcentrum in Overvecht, heeft een ruim
assortiment olie, azijnen, gedroogd fruit, specerijen en meer. Je kan je eigen
bakjes meenemen.

13. Toko Tjiau Jiang- Croeselaan 199
By this Asian supermarket on the Croeselaan you can find tofu without
packaging! Bring your container with you and take as much delicious fresh tofu
as you need.

Bij deze Aziatische supermarkt op de Croeselaan kan je tofu zonder verpakking
vinden! Neem een bakje mee en neem zoveel heerlijke verse tofu als je nodig
hebt.

14.Landwinkel Nieuw Slagmaat- Marsdijk 5, 3981 HE Bunnik
At the farm Nieuw Slagmaat in Bunnik, you’ll find vegetables from their garden,
local meat and cheese, and more.

Op de boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik vindt u groenten uit eigen tuin, lokaal
vlees en kaas, en nog veel meer.

15.VOKO Voedselcollectief
VOKO is a volunteer-run food collective with their distribution center at Cafe
Averechts. Their goal is to “make fresh, environmentally-friendly and
locally-produced food available for everyone in Utrecht.” The work with
Kongshof, the farm Nieuw Slagmaat, and more partners. For more information,
click here.

https://www.koningshof-utrecht.nl/
https://www.koningshof-utrecht.nl/
https://vokoutrecht.nl/english/
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VOKO is een door vrijwilligers geleid voedselcollectief met hun
distributiecentrum in Cafe Averechts. Hun doel is “om vers, milieuvriendelijk en
lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar te maken voor iedereen in Utrecht.” Ze
werken samen met Koningshof, Boerderij Nieuw Slagmaat, een andere partners.
Voor meer informatie, bekijk hier.

16. Gümüs Market- Winkelcentrum Rokade
Here you can pick up nuts, vegetables, hummus, pesto, and more. They are fine
with bringing your own packaging. Note: they don’t have organic/biological
products.

Hier kan je noten, groente, hummus, pesto en nog wat dingen halen. Eigen
verpakkingen vinden zij prima. Let op: ze hebben geen biologische producten.

17. Sweet Green- Ina Boudier-Bakkerhof 2d
You can also pick up nuts, vegetables, muesli, and more from Sweet Green, also
with your own packaging.

Ook kan je noten, groente, muesli, en meer van Sweet Green halen, en ook met
je eigen verpakking.

For even more detailed options, check out this list from Iris, writer for the blog Het
Bewuste Stel and one of the Utrecht leaders for Zero Waste Walking Tours.

Voor nog meer gedetailleerde opties, bekijk deze lijst van Iris, schrijfster voor de blog
Het Bewuste Stel en een van de Utrechtsche gids voor de Zero Waste Wandeltours .

Personal care | Persoonlijke verzorging

1. Beichies hairdresser/ Kapper (www.beichies.nl)
They offer: O-way organic zero waste hair care in glass bottles, O-way refill
station, Zeeplokaal (local handmade soap, made in Utrecht)

Zij bieden: O-way biologische zero waste haarverzorging in glazen flessen, O-way
navulstation, Zeeplokaal (lokale handgemaakte zeep, gemaakt in Utrecht).

2. Ginger hairdresser/Natuurkapper (http://www.gingerhaar.nl/)
They offer: Organic (biologisch dynamisch) plant-based products including hair
dye and Ayurvedic hair treatments.

Zij bieden: Biologische (biologisch dynamisch) producten op plantaardige basis,
inclusief haarverf en Ayurvedische haarbehandelingen.

https://vokoutrecht.nl/
https://hetbewustestel.nl/zero-waste-boodschappen-in-utrecht/
https://hetbewustestel.nl/zero-waste-boodschappen-in-utrecht/
http://www.beichies.nl
http://www.gingerhaar.nl/
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3. Werfzeep (by DRUK, Westerkade 30, or online)
All sorts of soap, for hands, hair, cleaning, and shaving! Sustainably handmade in
Utrecht, with mostly local ingredients, wrapped in paper.

Allerlei soorten zeep voor handen, haar, schoonmaken, en scheren! Duurzaam
handgemaakt in Utrecht, met vooral lokale ingrediënten, verpakt in papier.

4. Het Zeeplokaal (by Hutspot, Beichies, en ZININ, or online)
All sorts of soap. Sustainably handmade in Utrecht, wrapped in paper.

Allerlei soorten zeep. Duurzaam handgemaakt in Utrecht, verpakt in papier.

Clothing | Kleding

1. Kinderkleding/ Children’s clothes- Krijg de Kleertjes
Krijg de Kleertjes is a Utrecht children’s clothing exchange, with 4 exchange point
in Utrecht. There is also the option now to exchange online. For more info, click
here.

Krijg de Kleertjes is een Utrechtse kinderkledingruil, met 4 ruilpunten in Utrecht.
Er is nu ook de optie om online te ruilen. Voor meer info, klik hier.

2. Fris Kledingruil
Fris Kledingruil works with closet sales, where people can choose to be vendors
for an event (now online via Instagram) and sell their clothes to other people in
the area. For more info on how it works, check out their website.

Fris Kledingruil werkt met closetsales, waar mensen kunnen kiezen om verkoper
te zijn voor een evenement (nu online via Instagram) en hun kleding te verkopen
aan andere mensen in de buurt. Voor meer info over hoe het werkt, kijk op hun
website

3. Secondhand stores/Kringloopwinkels
There are many second hand stores to be found in Utrecht! Here and here you
can find a comprehensive overview of different locations throughout the city.

Er zijn veel kringloopwinkels te vinden in Utrecht! Hier en hier vind je een
compleet overzicht van verschillende locaties in de stad.

https://www.werfzeep.nl/nl/)
https://www.zeeplokaal.nl/
https://www.krijgdekleertjes.nl/
https://www.krijgdekleertjes.nl/
https://www.frismarkt.nl/?fbclid=IwAR31CmGchI3CkS6yknZEZlZT1t9g9mXiMECZ6T6d1h7Yhe925eiGl2vlmAw
https://www.frismarkt.nl/?fbclid=IwAR31CmGchI3CkS6yknZEZlZT1t9g9mXiMECZ6T6d1h7Yhe925eiGl2vlmAw
https://allekringloopwinkels.nl/utrecht/utrecht#kaart
https://www.tweedehands-info.nl/utrecht
https://allekringloopwinkels.nl/utrecht/utrecht#kaart
https://www.tweedehands-info.nl/utrecht
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4. Vintage stores
There are several great vintage stores within Utrecht that carry a wind range of
styles and price ranges for great clothing. Some favorites are Sisters
Tweedehands, No Vintage Phobia, and Roxy ‘79. More specialty vintage clothing
stores can be found here.

Er zijn verschillende geweldige vintage winkels in Utrecht die een breed scala aan
stijlen en prijsklassen voor geweldige kleding hebben. Enkele favorieten zijn
Sisters Tweedehands, No Vintage Phobia, en Roxy '79. Meer gespecialiseerde
vintage kledingwinkels vind je hier.

Home | Wonen

1. Secondhand stores/Kringloopwinkels
You can also find many of the things you’d want or need at home (kitchen wares,
furniture, books etc.) at many of the second hand stores in Utrecht. Using the
same links shared in the clothing section, you can search for stores that have
home goods.

Je kan ook veel van de dingen die je thuis nodig hebt (keukengerei, meubels,
boeken enz.) vinden bij veel van de tweedehands winkels in Utrecht. Via dezelfde
links als in de kledingsectie kan je zoeken naar winkels met woonartikelen.

2. Het Plantenasiel/ Plantenhuis- Lou Oudenoord
Adopt or donate second hand plants & pots. For more info, click here.

Adopteer of doneer tweedehands planten en potten. Voor meer info, klik hier.

3. Tafelboom
Tafelboom turns trees from Utrecht into beautiful tables & benches.

Tafelboom maakt van bomen uit Utrecht prachtige tafels en banken.

4. Crazy Carrot Company- Online
Looking for great second hand toys options? The Crazy Carrot Company sells
second hand Lego and Duplo.

Op zoek naar leuke tweedehands speelgoed opties? De Crazy Carrot Company
verkoopt tweedehands Lego en Duplo.

https://indebuurt.nl/utrecht/winkelen/5-x-superleuke-vintage-winkels-in-utrecht~55771/
https://indebuurt.nl/utrecht/winkelen/5-x-superleuke-vintage-winkels-in-utrecht~55771/
http://plantenhuis.info/
http://plantenhuis.info/
https://www.crazycarrotcompany.nl/
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Eating out | Uit Eten
A pro tip for zero/low waste eating out is to always bring your containers & utensils with
you: a reusable cup or mug, a set of utensils (nothing fancy- just use what you have at
home!), a jar, small bags, etc. Even if places don’t advertise as being zero-waste friendly,
many are okay with it (and sometimes even excited!) if you ask to use your own containers.

That being said, below are some places to eat out/order food, drinks, and other tasty things
that advertise themselves as being zero waste/zero waste friendly!

Een pro-tip voor zero/ low waste uit eten gaan is om altijd je eigen bakjes en bestek mee te
nemen: een herbruikbare beker of mok, een set bestek (niets bijzonders- gebruik gewoon
wat je thuis hebt!), een potje, kleine zakjes, etc. Zelfs als plaatsen niet aangeven dat ze
zero-waste vriendelijk zijn, vinden velen het prima (en soms zelfs enthousiast!) als je vraagt
om je eigen verpakkingen te gebruiken.

Toch vind je hieronder een aantal plekken waar je eten, drinken en andere lekkere dingen
kunt bestellen die zichzelf aanprijzen als zero waste/zero-waste vriendelijk!

1. Bless Ya Belly- website here
Agatha makes wonderful organic, local, en zero waste products in her kitchen
that can be ordered online for delivery. Every Tuesday she also has a zero waste
dinner, where (after ordering online) you can bring your own containers by cafe
Kopi Susu to pick up the delicious food.

Agatha maakt geweldige biologische, lokale, en zero waste producten in haar
keuken die online besteld kunnen worden. Elke dinsdag heeft zij een zero waste
diner, waar je (na online bestellen) je eigen containers kan brengen naar café
Kopi Susu om het heerlijk eten te halen.

2. The Green House- Croeselaan 16
The Green House markets themselves as a circular restaurant. From their
website: “Where chefs prepare the tastiest dishes from ingredients from the
region of Utrecht and from our own Urban Farm. It doesn’t get any fresher!”

The Green House presenteert zichzelf als een circulair restaurant.Van hun
website: “Waar chefs de lekkerste gerechten bereiden van ingrediënten uit de
regio Utrecht en uit de eigen Urban Farm. Verser kan niet!”

For an overview of other cafes/businesses that participate, check out the map from Zero
Waste Netherlands.

Voor een overzicht van andere cafés/bedrijven die meedoen aan zero waste, kijk op de
kaart van Zero Waste Nederland.

https://www.blessyabelly.nl/?fbclid=IwAR1XZwch1YPtjvPJJcUK8Z9QsVaj4PNZucS8nwtSAIDbF3ujrFzh642yZ7s
https://zerowastenederland.nl/deelnemende-locaties/
https://zerowastenederland.nl/deelnemende-locaties/
https://zerowastenederland.nl/deelnemende-locaties/
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Get involved in zero waste/low waste community
activities & actions in Utrecht

Utrecht Zero Waste Walking Tours | Utrecht Zero Waste Wandeltours
Looking for a more hands-on guide to all the wonderful
zero waste spots here in Utrecht? Then keep an eye on
the Zero Waste Nederland Instagram and Facebook for
upcoming dates of Zero Waste Walking Tours. They have
a list of participating cities and towns if you’re interested
in checking out how other places in NL take part in zero
waste/low waste living.

Op zoek naar een meer praktische gids voor alle
geweldige zero waste plekken in Utrecht? Houdt dan een
oogje open voor de Instagram en Facebook paginas van
Zero Waste Nederland voor data van Zero Waste
Wandeltours. Ze hebben ook een lijstje van andere

deelnemende steden en dorpen, voor als je interesse hebt over hoe andere plekken in
NL deelnemen aan zero waste/low waste leven.

Start a Little Free Pantry | Begin met een gratis voorraadkastje
Little Free Pantries is a movement that started in
the US, but has also made its way to the
Netherlands. The motto is “Give what you can, take
what you need.” The idea is to have a small pantry
(or box, whatever works best!) where people can
donate & pick up food and other necessities. This
gives a boost to those in your neighborhood who
are maybe struggling financially, without them

having to directly ask for help. These pantries can require a bit more maintenance to
run smoothly, and can also end up being dumping spots for unwanted goods. So, make
sure you have some time each week to tidy up, and that your neighbors are okay with it
too!

Little Free Pantries is een initiatief dat in de VS is begonnen, maar inmiddels ook in

Nederland is verspreid. Het motto is: "Geef wat je kan missen, pak wat je nodig hebt.”
Het idee is om een kleine voorraadkast (of doos, wat het beste werkt!) te hebben waar
mensen voedsel en andere benodigdheden kunnen doneren & afhalen. Dit geeft een
steuntje in de rug aan mensen in je buurt die het misschien financieel moeilijk hebben,

https://zerowastenederland.nl/zero-waste-wandeltours


12

zonder dat ze direct om hulp hoeven te vragen. Deze pantry's kunnen wat meer
onderhoud vergen om goed te draaien, en kunnen ook uitgroeien tot dumpplekken
voor ongewenste goederen. Zorg er dus voor dat je elke week wat tijd hebt om op te
ruimen, en dat je buren dat ook goed vinden!

Start a Little Free Library | Begin
met een Gratis Minibieb
Maybe you’ve already seen some of
these in your neighborhood, or have
even seen the book exchange area at
Utrecht Centraal. Sharing books is a great
way to get more involved in your
neighborhood. There’s even an official
organization in the Netherlands for
Minibiebs, where you can register your

little free library and it will then show up on the national map (as shown in the map
above, there are 46 minibiebs in Utrecht alone!).

Pro-tip: if you have any sustainability or zero waste-themed books you’re not using
anymore, put them in your little library to inspire even more sustainable action in your
area!

Misschien heb je er al een paar in je buurt gezien, of heb je zelfs de boekenruil plek op
Utrecht Centraal gezien. Het delen van boeken is een geweldige manier om meer
betrokken te raken bij je buurt. Er is in Nederland zelfs een officiële organisatie voor
minibiebs, waar je je minibieb kunt registreren en die dan op de nationale kaart laat
verschijnen (zoals op de kaart hierboven te zien is, zijn er alleen in Utrecht al 46
minibiebs!).

Pro-tip: als je boeken hebt met een duurzaam of zero waste-thema die je niet meer
gebruikt, zet ze dan in je kleine bibliotheek om nog meer duurzame actie in je buurt te
inspireren!

Start a WhatsApp or Facebook group for your neighbors |
A recent initiative coming from the local collective Circle That is to develop yourself as a
Circular Citizen. Step 3 of their 4-step plan is to make a WhatsApp group or a Facebook
group for yourself and your neighbors. That way, you have a hyper-local group where
you can share food, tools, and more. A bonus is that you also develop more social
contact with your neighbors, which is especially great for people living alone during
COVID! They have a template here that you can use to start the process with your
neighbors.

https://804e1fbb-6798-4642-a36c-6a4de626c6a5.filesusr.com/ugd/d8bcce_79064c3d5fc64f5c9c00b6ee5c3aa9f4.pdf
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Een recent initiatief van het lokale collectief Circle That is om jezelf te ontwikkelen als
Circulaire Burger. Stap 1 van hun 4-stappenplan is het maken van een WhatsApp-groep
of een Facebook-groep voor jezelf en je buren. Op die manier heb je een hyper-lokale
groep waar je voedsel, gereedschap en meer kunt delen. Een bonus is dat je ook meer
sociaal contact ontwikkelt met je buren, wat vooral geweldig is voor mensen die alleen
wonen tijdens COVID! Ze hebben hier een sjabloon dat je kunt gebruiken om het proces
met je buren te beginnen.

Want even more great zero waste tips, resources, &
events for Utrecht & the Netherlands?
Join/follow along with the below groups and websites to stay in the know on the most
recent developments in the city & beyond!

Word lid van/volg de onderstaande groepen en websites om op de hoogte te blijven van
de meest recente ontwikkelingen in de stad en daarbuiten!

Groups:
- Zero waste/low waste Utrecht (Facebook)
- Zero Waste Nederland (Facebook, Instagram, Website)
- Buy Nothing Project Utrecht (Facebook)

Companies/Organizations:
- Milieucentrum Utrecht (Website, Facebook, Twitter)
- De Clique (Website, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter)
- Circle That Utrecht (Website, LinkedIn, Instagram)
- Stichting LON (Website, LinkedIn, Facebook, YouTube)
- Utrecht Natuurlijk (Website, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. etc)
- Milieu Centraal (Website, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, etc.)

Blogs/Further Resources:
- Milieu Wijzer Utrecht (https://milieuwijzerutrecht.nl/)
- Het Bewuste Stel (https://hetbewustestel.nl/)
- Het Zero Waste Project (https://www.hetzerowasteproject.nl/)

https://804e1fbb-6798-4642-a36c-6a4de626c6a5.filesusr.com/ugd/d8bcce_b59ec2989c6846cab274abb56db7734b.pdf
https://www.facebook.com/groups/2021112234650878
https://www.facebook.com/ZeroWasteNL
https://www.instagram.com/zerowastenederland/
https://zerowastenederland.nl/
https://www.facebook.com/groups/122185496426060
https://mcu.nl/
https://www.facebook.com/milieucentrumutrecht
https://twitter.com/milieuutrecht
https://declique.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-utrecht-clique/
https://www.facebook.com/deutrechtclique/
https://www.instagram.com/deutrechtclique/
https://twitter.com/clique_de
https://www.circlethat.org/
https://www.linkedin.com/company/37821571/
https://www.instagram.com/circlethat/
https://www.stichtinglon.org/
https://www.linkedin.com/company/liveonnothing/
https://www.facebook.com/live.on.nothing/
https://www.youtube.com/channel/UCh5uviDjcA3f9y9t9QnbITg?view_as=subscriber
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.linkedin.com/company/utrecht-natuurlijk/
https://www.facebook.com/utrechtnatuurlijk/
https://www.instagram.com/utrechtnatuurlijk/
https://www.youtube.com/channel/UC1L4lXfEYMvpQ12iAkfCrOg
https://www.milieucentraal.nl/
https://www.linkedin.com/company/milieu-centraal/
https://www.facebook.com/milieucentraal
https://www.instagram.com/milieucentraal/
https://www.youtube.com/milieucentraal
https://milieuwijzerutrecht.nl/
https://hetbewustestel.nl/
https://www.hetzerowasteproject.nl/

