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WWF-Earth Hour 
Op zaterdag 25 maart van 20:30-21:30 uur doen we over de hele wereld 1 uur het licht uit 

om aandacht te vragen voor natuur op aarde. Met deze wereldwijde beweging (meer 

dan 190 landen en miljoenen mensen doen jaarlijks mee!) geven we een krachtig signaal 

af, we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Natuurverlies en klimaatverandering 

raken vandaag ál het leven op aarde. Niet in de laatste plaats onszelf. Om dit te stoppen 

hoor je vooral wat minder moet. Minder consumeren. Minder CO2 uitstoten. Dat is één 

kant. De andere kant gaat niet over minder, maar juist over meer. Er is meer natuur nodig, 

vandaag nog. Het kán, als we er samen voor kiezen.  

Kijk op wwf.nl/earthhour voor meer informatie. 

01 Doe het licht uit

Tijdens Earth Hour roepen we iedereen op om één 

uur het licht uit te doen, als symbolische actie om te 

laten zien dat je de natuur op aarde belangrijk vindt. 

Daarnaast zetten we dit jaar ook onze manier van 

eten in de spotlights omdat ons voedselsysteem 

de nummer één oorzaak is van natuurverlies 

wereldwijd. Meer plantaardig en lokaal eten 

bijvoorbeeld  helpt bij het tegengaan van ontbossing 

en natuurvernietiging wereldwijd. Doe ook het licht 

in je restaurant uit tijdens WWF-Earth Hour en laat 

mensen bij kaarslicht dineren.  Laat het ons weten 

als je meedoet via earthhour@wwf.nl want dan 

plaatsen we je restaurant op onze website. 

02 Vertel je gasten over 
WWF-Earth Hour

Vertel je gasten over jullie deelname aan Earth 

Hour. Je kunt bij de reserveringen voor 25 maart 

alvast aangeven dat jullie in het donker gaan eten, 

bij kaarslicht. En op de avond zelf kan eventueel 

een speciaal Earth Hour menu of gerecht worden 

geserveerd. Deze dient dan wel vegetarisch en het 

liefst plantaardig te zijn. Kan ook een bestaand 

gerecht van de kaart zijn natuurlijk!  

03 Communiceer over 
WWF-Earth Hour

WWF-Earth Hour is meer dan alleen één uur het licht 

uit doen. Het is een symbolische actie om aandacht 

te vragen voor de manier waarop we met de aarde 

omgaan: we putten de aarde uit. Download onze 

toolkit via wwf.nl/earthhourtoolkit om over Earth 

Hour te communiceren op je website, sociale 

mediakanalen en nieuwsbrieven.  

04 Handige materialen

We hebben speciaal voor jou als deelnemend 

restaurant een placemat gemaakt waar je gasten 

meer informatie over WWF-Earth Hour kunnen 

nalezen. Laat het ons weten als je meedoet en je 

de placemats wil ontvangen! Zie hieronder onze 

contactgegevens:


