
Uiterlijk in 2030 willen we klimaatneutraal en circulair zijn. Dat 
betekent voor ons dat we netto geen CO2 meer willen uitstoten en 

geen restafval meer produceren. Hoe ziet dat eruit?
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We verkopen eten en drinken. Het produceren van eten en drinken gaat gepaard 
met CO2-uitstoot en het produceren van eten gaat ook gepaard met andere 
negatieve effecten op natuur, dieren en mensen.

2022 2030

2022

2030

ZEER LAAG

IMPACT VAN ETEN VOLGENS DE GREEN DEAL CIRCULAR FESTIVALS

LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Totale uitstoot 38 ton

Totale uitstoot 16 ton

GRONDSTOFFEN & MATERIALEN

39%

 gerecycled  gerecycled

A++

In 2022
verbruikten we 

aan stroom
1.392.000 kWh 

                                  water

2030
OV of georganiseerd
busvervoer

80% 
5.195 ton

CO2

25.976.243 km

Aantal autokilometers

Uitstoot

Uitstoot

Afval
13 ton

CO2

Besparing
van

96.583 KILO

100%

4.262.000 liter
32.000.000 liter

5% 15% 37%41%2%

10% 35% 55%

januari 2023

DRINKEN

CO2
450 ton

*onvermijdelijke uitstoot gaat worden gecompenseerd

De evenementen in AFAS Live 
trekken veel bezoekers. Een 
groot deel daarvan komt nu 
nog met de auto, maar we 
willen toe naar een situatie 
waarin het grootste deel van 
ons publiek met het OV of 
georganiseerd vervoer komt.

Uiterlijk in 2030 zijn we 
gestopt met het verkopen 
van eten met een hoge of 
zeer hoge impact 

Ons duurzaamheidsbeleid is altijd in ontwikkeling. Blijf op de hoogte via www.afaslive.nl/info/duurzaamheid
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