Manifest Duurzaamheid tijdens de Duurzame Woonbeurs
De Duurzame Woonbeurs streeft uiteraard naar een zo laag mogelijke footprint bij de realisatie van deze
beurs. Zo is ons standconcept duurzaam, modulair en geschikt voor hergebruik. Graag willen we
voorbeeldgedrag van ons allemaal stimuleren tijdens de beurs. Wij vinden de volgende zaken belangrijk
om te delen en vragen jullie hier verantwoordelijkheid voor te nemen:
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Transparant zijn over je eigen duurzaamheidsambities én uitdagingen wordt gewaardeerd.
Weinig merken zijn 100% duurzaam. Dus wees eerlijk over wat je al wel kunt en doet maar
wees ook open over wat nog niet duurzaam lukt.
Voor de Duurzame Woonbeurs wordt er geen gebruik gemaakt van single-use plastic items,
zoals rietjes, enkele snoepjes in plastic verpakking, plastic glazen en bekers, plastic weggeef
artikelen en plastic draagtassen.
Tijdens de beurs en bij op- en afbouw wordt papier, plastic en GFT gescheiden ingezameld.
Het ontwerp en de inrichting van de stand is het liefst van hergebruikt of hernieuwbaar
materiaal. Ben je met iets nieuws bezig? Probeer dan de stand te ontwerpen met duurzame
materialen en maak je stand voor meerdere jaren geschikt.
Drukwerk in je stand is leuk. Maar als je stapels glossy magazines van niet duurzaam papier in
je stand legt straalt dit niet echt duurzaamheid uit. Mocht je ze toch hebben, wil je ze dan
spaarzaam en gericht uitdelen? Moet je nog wat laten drukken? Gebruik dan FSC of PEFC
papier of liever nog, neem een scherm mee zodat je digitaal kunt communiceren.
Vervoer van goederen en mensen van en naar de Duurzame Woonbeurs graag efficient
regelen. Gasten, klanten en publiek stimuleren we zoveel mogelijk met OV en fiets te komen.
Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen kan het zijn dat we hier een uitzondering
op moeten maken.
Onnodig energiegebruik graag voorkomen; apparatuur uit (niet op stand-by) aan het einde van
de dag. Led verlichting alleen aan tijdens openingstijden.

Door akkoord te gaan met dit manifest committeert de deelnemer zich om zich tijdens de beurs
maximaal in te spannen om zijn/haar impact op mens en milieu tot een minimum te beperken en zorg te
dragen voor zijn/haar omgeving.
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