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Speel mee met de bingo en ontdek zo
meer over duurzaamheid in Leiderdorp

Afval & Grondstoffen
mee met
Ruim zwerfafval op en/of doe
een actie in de buurt
en/of hou je
Zamel een week al je papier in
veel dat eigenlijk is
hoe
plastic apart en weeg eens
en lever
Zoek een kleding inleverpunt
t meer draagt
meteen je spullen in die je nie
container.

Zoek de dichtstbijzijnde plastic

Energie

Zoek een zonnepaneel, zie je ze al in
de straat of moet je een stukje lopen
Ga eens naar de site
www.duurzaambouwloket.nl
en check het energieloket
van Leiderdorp
Zoek de dichtstbijzijnde
laadpaal voor elektrische auto’s
Check het energielabel van je huis.
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Zoek een ‘wadi’ (bijv. bij het
p)
recreatieveld van de Houtkam
Ga op zoek naar een groen dak
Zoek een klimaat adaptieve tuin
en/of balkon
Zoek een parkeerplaats met
grasbetontegels.

Mobiliteit

auto’s
Zoek 5 elektrische
merken
van verschillende

Natuur &
Biodiversiteit

en pak eens
Laat je auto staan
l naar de winkel
de fiets of wande

Bezoek (en start) ee
n groen bewonersof buurtinitiatief (buu
rttuin, boomspiegels
of geveltuin)

en pak eens
Laat je auto staan
l naar school
de fiets of wande
spanning
Check je banden
g aan.
en vul ze zo nodi

(Be)zoek een natuur

vriendelijke oever

Bekijk een bloemrijk
e berm
Bloeien er nog bloem
en?
Maak je tuin/balkon
natuurlijker en/of
diervriendelijker (Poo
t een plantje en/of
bolletjes, hang voge
lvoer of een vogel-/
insectenhuisje op bij
voorbeeld).

Voedsel
Eet één dag geen vlees en
check de impact als je dat iedere
week zou herhalen
Doe een biologische & lokale
boodschap
Pluk en eet iets uit het wild
Onderzoek waar en hoe een
product gemaakt wordt en/of
ga op bezoek bij een boer.

Water
Zoek een regenton
Probeer eens korter te douchen
Check de site van Oasen en
ontdek waar je drinkwater
vandaan komt
(Be)zoek een openbaar
watertappunt en neem een slokje.

Tipeens op

Kijk ook
rdorp.nl
www.goedleide
gebeurt
Ontdek wat er
doen.
en wat jij kunt
doet wat!
Want iedereen
Jij toch ook?!

