
Low Impact Man - Zonnewind

• Inleiding: een experiment

• Waarom kiezen voor Low Impact

• Wat kunnen we doen

• extra aandacht voor hernieuwbare energie

• Mogelijk toekomstbeeld

• Vragen en antwoorden



Low Impact Man experiment

Het verhaal van 
een jaar lang 
leven met een zo 
klein mogelijke 
voetafdruk.

Van 1.0 naar 2.0



Low Impact Man experiment

goed leven binnen 

de grenzen van 

één planeet



Startpositie…















Resultaat

• Ecologische voetafdruk – 75%

• Veel moeite en gedoe

• Weinig populair

(veel media-aandacht)

• Heel veel tips…



Low Impact Man 2.0

Wonen in een cohousing



Low Impact Man 2.0: wonen

• Laag energie norm

• Zonneboilers

• Regenwatermanager

• Echte groene stroom

• Ventilatiesysteem D

• Binnen afwerking leem

• Compact, comfortabel en energiezuinig



Low Impact Man 2.0 : mobiliteit

• Meer dan 60 wagens

• Fiets en plooifiets

• Blue-bike en openbaar vervoer

• Geen vliegtuig meer!



Low Impact Man 2.0 : voeding

• Lokaal, seizoensgebonden, bio

• Boerenmarkt, voedselteam

• Verpakkingsarm

• Geen vlees noch vis (noch mossel)



Low Impact Man 2.0 : spullen

• Delen is het nieuwe hebben

• Low tech en high tech



Low Impact Man 2.0 :conclusies

• Low Impact leven is vandaag makkelijker dan 
10 jaar geleden

• Low Impact leven is goedkoper, gezonder en 
socialer

• Steeds meer mensen nemen stappen in die 
richting

• Iedereen kan meer Low Impact worden!



De Wereld

Het verhaal van 
het klimaat en 
enkele andere 
netelige 
kwesties…



er was eens…



armoede











Wereld Economisch Forum









: 0,8°

➢Gletsjers smelten

➢Landbouw gaat achteruit

➢Te veel water

➢Te weinig water



: 0,8°

➢Woestijn wordt groter

➢Noordpool smelt

➢Oorlog om voedsel en water

➢50 miljoen mensen bedreigd door 
stijgende zeespiegel



: 0,8°

➢Massale verspreiding malaria

➢Afrika: 75% oogst mislukt

➢Watertekort voor 3 miljard mensen

➢Honger voor 400 miljoen mensen extra

➢Verzuring oceanen en ineenstorting 
visserij



: 0,8°

➢Orkanen, bosbranden en hittegolven

➢Einde van het Amazonewoud

➢Voedselprijzen stijgen met minstens 30%

➢Overstromingen in Europa

➢330 miljoen klimaatvluchtelingen



: 0,8°

➢Uitsterven van 30-40% van alle 
diersoorten

➢560 miljoen kustbewoners moeten 
verhuizen

➢Europa: 20% meer doden door hitte

➢Permafrost ontdooit, gigantische 
hoeveelheden methaan komen vrij



: 0,8°

➢Beide polen weggesmolten

➢Alle regenwouden verdwenen

➢Methaanijs komen vrij uit diepzee

➢Leefbare oppervlakte wordt steeds 
beperkter

➢Drastische daling bevolking



: 0,8°

bijna alle leven 
op aarde is 
vernietigd…



Nog meer tips

Wat je zelf kan 
doen als 
consument en als 
burger.



wassen op dertig graden, leidingwater drinken, koken met de zonneoven, eco-

katoen kleren kopen, minder vlees eten, afvalarm winkelen, korte afstanden

met de fiets doen, retourflessen gebruiken, stand-by lichtjes uit, radiatorfolie

aanbrengen, spaarlampen indraaien, minder kopen, openbaar vervoer

gebruiken, kiezen voor lokale voeding, herlaadbare batterijen gebruiken,

composteren, thermostaat graadje lager zetten, ecologisch tuinieren, kraan

dicht doen bij tanden poetsen, fietsvakanties in eigen land, drinkbus gebruiken,

katoenen luiers, ecologische poetsmiddelen, was drogen aan wasdraad, dak

isoleren, deuren dicht, recto/verso printen, fair-trade producten, autodelen, eco-

driving, naar de kringwinkel, meterstanden bijhouden, led-verlichting installeren,

bomen planten, seizoensproducten kiezen, hout met FSC label gebruiken,

biologische producten eten, op vakantie met de trein, spaardouchekop,

zonnepanelen, overschakelen op groene stroom, douchecoach gebruiken,

energiezuinige toestellen kopen, enkel verantwoorde vis eten, natuurgebieden

aankopen, regenwater voor het toilet, blije bloemen aanschaffen, minder met

de auto rijden, herbruikbare bekers, spullen laten herstellen, lid worden van een

lets-groep, meedoen met voedselteam, lichten uit, lokale economie steunen,

isoleren van vloeren, wattenstaafjes van eco-katoen, brooddoos gebruiken,

afval sorteren, kringloop papier, koken in de hooikist, deksel op de pot,

energieaudit uitvoeren, ecologische voetafdruk berekenen, niet meer vliegen,

zonnedouchezak, inpakpapier hergebruiken, kousen stoppen, energie

opwekken met energiefiets, krant in de bib lezen, sticker anti-reclamedrukwerk,

…
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Stoppen met auto rijden

Vegetariër worden

Overschakelen op groene stroom

Huis isoleren

Lokale en seizoengebonden producten eten

Stoppen met vliegen

Aankopen halveren (of tweedehands)

1 2 3 4 5 6 7



Belang van decentrale –
hernieuwbare energie

• Fossiele brandstoffen = recept voor een ramp

(voorraden voldoende om 4 x het maximum 
toelaatbare uit te stoten)

• Kernenergie = duur, gevaarlijk, 
ondemocratisch én zware rekening voor 
komende generaties

• Biomassa, ja maar…



Behoefte aan hernieuwbare energie

Energiebehoefte volgende 25 jaar

• elke seconde 200 vierkante meter PV 
zonnepanelen

• elke seconde 100 vierkante meter thermische 
zonnepanelen 

• elk uur 24 windturbines van 3 Megawatt 
plaatsen

25 jaar non-stop !



Daarom ook: sufficiëntie! 

Enorme winsten te boeken door betere isolatie, 
andere gewoontes, zuiniger toestellen, …

Pas op voor rebound effect!

Bewust zijn van direct en indirect energiegebruik 
bij alles wat we doen

We zijn niet alleen consumenten!



Als burger!

• Lid worden van de klimaatzaak

• Je goed informeren

• Van bank veranderen

• Investeren in coöperatieven

• Je politiek engageren

• Je engageren in de buurt

• Overal je verantwoordelijkheid nemen

• Anderen inspireren



Interessante bronnen…

• https://www.bewustverbruiken.be/

• http://www.greenevelien.com/

• https://www.milieucentraal.nl/

• https://lowimpactman.blog/

• www.mijngroenestroom.be

• http://zonnewind.org/

https://www.bewustverbruiken.be/
http://www.greenevelien.com/
https://www.milieucentraal.nl/
https://lowimpactman.blog/
http://www.mijngroenestroom.be/
http://zonnewind.org/


Richting nieuw tijdperk?

• Beperken van gebruik hulpbronnen
• Circulaire economie
• Belastingshervorming
• Stabiele bevolking
• Ongelijkheid aanpakken
• Minder werken
• Hervorming monetair systeem
• Andere meetinstrumenten (ISEW, EF)
• Algemene herlokalisatie
• …

































Bedankt

steven@lowimpactman.be


