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BY SUSTAINABLE SUSAN
Trouwen, de mooiste dag van je leven! In de VS is eco-chic trouwen al
ingeburgerd en de opties voor een eco-fabulous wedding volop aanwezig. In Nederland is nog een wereld aan duurzametrouwindustrie te
winnen. 7 juli was de kick-off van Duurzame Bruiloft Nederland. Deze
bruiloft heeft laten zien dat milieuvriendelijk ook elegantie en stijl kan
uitstralen, zoals ook Amerikanen bewezen. Duurzame Bruiloft heeft
zelfs de eerste CO2-neutrale bruiloft waargemaakt.
Door Susan Gerritsen-Overakker

Primeur in Nederland
CO2-neutraal trouwen
'Trouwen met oog voor de toekomst.
Dat is een duurzame bruiloft!'
Jacqueline Cramer, ex-minister van Milieu,
directeur Utrecht Sustainability Institute
(Foto’s: Femke van den Heuvel Fotografie)

Jaarlijks vinden ruim 70.000 bruiloften
plaats. Een gemiddelde bruiloft stoot 10
ton CO2 uit. Dit is meer dan de jaarlijkse
uitstoot van een gemiddeld Nederlands
huishouden. Vervoer van alle gasten is
bijvoorbeeld een grote CO2 post maar
ook eten en drinken en kleding. Met kleine maatregelen en creatieve oplossingen bespaar je binnen de kortste keren
op CO2 –uitstoot en tegelijkertijd kan je
veel geld besparen met het nemen van
duurzame keuzes.
Top 10 duurzame bruiloft tips - Goed
voor de mens, milieu en portemonnee
Duurzame Bruiloft ontwikkelde de
Duurzame 10, de 10 duurzame huwelijksonderdelen waarop de grootste duurzaamheidswinst te behalen valt.

Voorbeelden van de groene bruiloft op
7 juli zijn, onder anderen:
■ Ringen omsmelten uit goud van oude
en ongedragen sieraden;
■ Locatie restaurant de Kas, ingesteld
op gebruik van lokale biologische
producten en bereikbaar met OV;
■ Geheel vegetarisch eten;
■ Biologische cupcakes en ook biologische groentenchips, frieten en bitterballen op het feest;
■ Amsterdams bier van De Prael, een
sociaal en milieubewuste bierbrouwerij
en biologische wijnen en champagne;
■ Tweedehands trouwjurk van
Marktplaats;
■ Digitale uitnodigingen, en ook
■ Lokale biologische open grond bloemen.

Op deze manier wordt belasting van het
milieu beperkt, de duurzame
(trouw)industrie gestimuleerd én ook
geld bespaard door bijvoorbeeld te gaan
voor digitale uitnodigingen, vegetarisch
eten en een tweedehands jurk van
Marktplaats.
Duurzame Bruiloft maakt
milieubelasting inzichtelijk
Op basis van het CO2 rekenmodel is uit
te rekenen hoeveel uitstoot een bruiloft
met x aantal gasten oplevert. Het
Duurzame Bruiloft rekenmodel bevat de
berekeningen op gebied van ringen,
drukwerk, kleding, eten & drinken,
decoraties, vervoer, overnachtingen in
hotels, afval en energieverbuik. Hoeveel
bomen zouden moeten worden aange-

plant om te compenseren tot CO2 neutraliteit kan het rekenmodel precies
berekenen.
Getallen voor de eerste
CO2-neutrale bruiloft 7-7-12
■ Gemiddelde bruiloft: 10 ton CO2
■ Besparing Duurzame Bruiloft: 8 ton
CO2
■ Extra uitstoot door vluchten van buitenlandse gasten: 23 ton CO2
■ Totale CO2-uitstoot: 25 ton CO2
■ 'CO2-compensatie, mede mogelijkgemaakt door de vrijgevigheid van de
gasten: Aanplant van bomen voor het
bosherstelproject in Maleisië via
Trees for All en aankoop van CO2equivalent via www.CO2markt.eu
■ Totale uitstoot: 0

Duurzame Bruiloft CO2-quickscan
Op www.duurzamebruiloft.nl kan je een
gratis quickscan doen waarbij de CO2uitstoot van een bruiloft heel globaal
wordt berekend. Een nauwkeurige berekening van de CO2 footprint van je bruiloft kan worden aangevraagd bij
Duurzame Bruiloft.

Ga jij binnenkort trouwen en wil je een
duurzame start van een hopelijk zeer
duurzaam huwelijk? Ga dan snel naar
www.duurzamebruiloft.nl of mail direct
naar info@duurzamebruiloft.nl

