
Ik vraag even 5 minuten van jouw tijd. Met een groep experts uit de energiewereld en 

creatieve sector roepen we 27 maart uit tot de DAG tegen GAS.  

 

Het is namelijk tijd voor tegengas tegen de afhankelijkheid van Russische fossiele 

brandstoffen. Dit doen we voor 🇺🇦Oekraine, voor een lagere energierekening en voor het 

vertragen van klimaatverandering. Hoe? We willen middels deze landelijke dag zoveel 

mogelijk gas-gebruikers aansporen hun energie verbruik, systematisch, te verminderen.    

 

  HOE KAN JIJ HELPEN? 

 

   Ben je overheid?     

  Het goede voorbeeld geven in al je eigen gebouwen door dat weekend verwarming en 

lichten uit en door de weeks lager. 

  Faciliteer en help met lokaal initiatief. Er zijn al heel veel wijken aan de slag om die 

zondag kleine energiebesparingsmarkten te organiseren, waarin energiecoaches 

ondersteunen met radiatorfolie en zethemop60. Kan dat in jouw gemeente ook provincie 

ook? 

  Vragen aan cafe’s en restaurants om voor 1 dag te gasverwarmers buiten te vervangen 

voor dekens. 

  Kunnen we op plekken straten afsluiten voor autoloze zondag?  

  Communiceer de dag vanuit jouw media kanalen. Maandag leveren we campagne 

materiaal aan voor alle socials, websites en nieuwsbrieven. Gebruik #dagtegengas  

  Verrijk ons met ideeën en acties zodat wij ook weer andere kunnen inspireren. We gaan 

voor impact en samenwerken.  

 

      Ben je een bedrijf?       

  Het goede voorbeeld geven in al je eigen gebouwen door dat weekend verwarming en 

lichten uit en door de weeks lager. Zijn de cv’s ook al getweaked? www.zethemop60.nl  

  Check je eigen inkoop nog eens goed op Russische energie. Koop jij kolen of olie uit 

Rusland in? Kan dat gestopt? Draag jij bij in de keten? Kijk of dat anders kan.   

  Faciliteer en help met lokaal initiatief. Er zijn al heel veel wijken aan de slag om die 

zondag kleine energiebesparingsmarkten te organiseren, waarin energiecoaches 

ondersteunen met radiatorfolie en ander isolatiemateriaal. Doneer materialen en kennis aan 

deze lokale initiatieven. Wij brengen je graag in contact.  

  We vragen aan cafe’s en restaurants om voor 1 dag te gasverwarmers buiten te 

vervangen voor dekens of ander materiaal. Heb jij dat als bedrijf dan brengen we je graag in 

contact 



  Communiceer de dag vanuit jouw media kanalen. Maandag leveren we campagne 

materiaal aan voor alle socials, websites en nieuwsbrieven.  

  Verrijk ons met ideeën en acties zodat wij ook weer andere kunnen inspireren. We gaan 

voor impact en samenwerken.  

 

   Ben je een Universiteit, schoolinstelling of studentenvereniging?*          

  Lager zetten thermostaten en lichten uit na sluitingstijden  

  Meedoen met acties van andere (hou de website in de gaten voor ideeen) 

  Zelf acties verzinnen of onze partners helpen om acties te verzinnen 

  de dag te promoten op jullie sociale media en/ of nieuwsbrief 

  filmpjes maken voor tv en socials, evt uitnodigen media  

  Vragen aan cafe’s en restaurants om voor 1 dag te gasverwarmers buiten te vervangen 

voor dekens. Dit kan door volgend weekend (25, 26 & 27 maart) met een grote groep de 

kroegen langs te gaan en een poster uit te delen met de tekst: De deur is dicht, de 

terrasverwarming uit, maar wij zijn open! #dagtegengas.  

 

    Ben je een horecabedrijf?    

  Zet dan 27 maart je buitenverwarmers uit en leg dekentjes neer.  

  Koken jullie op inductie? Laat zien dat je niet op aardgas kookt en dat dat echt super 

makkelijk is 

 

                                 Ben je een lokaal initiatief en wil je bijdragen?                                            

  Start in jouw wijk met energiecoaches een informatiepunt voor maatregelen. Er is heel 

veel te doen aan kleine maatregelen. Denk aan www.zethemop60.nl en Klustips om veel 

aardgas te besparen – Paris Proof Plan 

  Maken we met elkaar de langste radiatorfolie kilometer? Overal in Nederland radiatorfolie 

knippen en plakken.  

  Communiceer de dag vanuit jouw media kanalen. Maandag leveren we campagne 

materiaal aan voor alle socials, websites en nieuwsbrieven. 

  organiseer autovrije wegen om te spelen 

  Verrijk ons met ideeën en acties zodat wij ook weer andere kunnen inspireren. We gaan 

voor impact en samenwerken.  

 

       Ben je media of een influencer?       



  Graag hebben we zoveel mogelijk aandacht voor deze actie. Wij brengen je in contact 

met gave acties voor beelden en experts met goede achtergronden. 

  Wil je eigen aandacht en acties genereren voor deze dag. BE WELCOME. Wij brengen je 

weer graag in contact met anderen die jou kunnen helpen of met media.  

 

Wil je zelf een actie organiseren? Vanaf maandag kan je jouw actie aanmelden op de 

website:  www.dagtegengas.nu Deze is nu nog onder constructie. Stuur/tag ons in foto’s met 

#dagtegengas en @dagtegengas op Instagram. Laat ook weten of we jouw logo wel/niet 

mogen gebruiken op de website als je #dagtegengas ondersteund. Ja? Stuur hem per mail 

naar mij toe.  

 

     Sta je hier nog niet in en wil je wel bijdragen?      

App me dan even en wij brengen je in contact met anderen met goede ideeën. We maken 

deze actie samen. Ieder idee en initiatief wordt dus van harte door ons aangejaagd.  

 

  Misschien ben je bang dat het een eenmalige actie is en dat je liever aan iets langdurigs 

meedoet? Allereerst proberen wij zoveel mogelijk blijvende acties te stimuleren. Dus niet een 

dagje de verwarming uit (al mag dat wel) maar consequent de verwarmingstemperatuur 

lager en beter afgesteld. Ten tweede proberen we zoveel mogelijk enthousiasme te 

genereren dat de campagnes die erna starten van NVDE, BZK en EZK in een weelderige 

aarde vallen. Dat er al draagvlak is voor hun boodschap en acties en we stevig kunnen 

doorpakken in de aankomende maanden.  

 

✅Vanaf maandag gaan we de eerste acties publiceren. Een aantal willen we door de media 

laten volgen. Wil jij heel graag dat jouw actie extra aandacht krijgt, laat het me dan ook 

weten.  

 

Ik hoor graag van je!  

 

             Onze website wordt gaat maandag live   www.dagtegengas.nu 

Maar kijk vooral ook op onderstaande sites terwijl nog onder constructie zijn.  

- www.tegengas.nu 

- Pleidooi voor een samenwerkingsprogramma snelle energiebesparing - NVDE - 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 


