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  Inhoud

 8   Wat is het beste vervoermiddel voor het milieu? En wat 
  het slechtste?
 10 Kunnen we geen vliegtuigen op water laten vliegen?
 12 Wat is beter voor het milieu: plastic of karton?
 14 Waarom zit er in de cornflakes zo’n stom plastic speeltje?
 16 Kunnen er geen drankpakjes komen zonder plastic?
 18  Wat is beter voor het milieu: sinaasappels uit een kas of 
  uit een ander land?
 20 Wat is co2?
 22  Waarom moet je altijd een heel kladblok kopen als je 
  maar één blaadje wilt?
 24 Wat gebeurt er met oude batterijen?
 26 Stikken wij straks allemaal in de uitlaatgassen?
 28 Is de computer ook schadelijk voor het klimaat?
 30 Hoeveel co2 stoot Nederland per dag uit?
 32 Wat is het allerslechtste voor het milieu qua eten?
 34 Wat is het nut van een autoloze zondag?
 36 Waarom hebben we zo weinig natuur in Nederland?
 38 Waarom kappen mensen nog zo veel bomen?
 40  Spuitbussen zijn toch slecht voor het milieu, waarom 

verbieden ze het dan niet?
 42  Zouden er nog veel vervuilende dingen kunnen komen  

in de toekomst?
 44 Welke plek op de wereld is het meest vervuild?
 46 Welke plek op de wereld is het schoonst?
 48  Kunnen er geen mooiere windmolens komen, zodat die  

ook geplaatst worden?
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 50  Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen geen lampen laten 
branden in kamers waar ze toch niet zijn?

 52 Waarom stijgt de temperatuur?
 54 Moet je bij bouwen ook rekening houden met het milieu?
 56 Waarom gebruiken we de auto zo veel?
 58 Over hoeveel jaar smelt de Noordpool?
 60  Als de polen smelten, hoelang duurt het dan voor het water 

in Nederland aankomt?
 62 Hoe ver is het nou met het uitvinden van zuinige auto’s?
 64 Welke auto vervuilt het meest?
 66  Hoe kan het dat dieren uitsterven? Heeft dat met het 

milieu te maken?
 68 Hoeveel papier gaat er in een boom?
 70 Wanneer raakt de benzine op?
 72 Wat is duurzaam?
 74 Is er een ander woord voor duurzaam?
 76  Is het waar dat de aarde over een paar miljoen jaar niet 

meer zal bestaan? Komt dat door ons?
 78  Waarom komen er niet meer windmolens en meer 

zonnepanelen?
 80  Waarom mogen mensen gewoon reclame maken voor  

iets milieuonvriendelijks?
 82  Worden flessen echt omgespoeld en opnieuw gevuld,  

want ze gaan toch kapot in de glasbak?
 84  Waarom worden er zo veel vruchten uit het buitenland 

ingevoerd?
 86 Waarom zijn insecten goed voor het milieu?
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 88  Wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren en wat kan ik 
  als kind eraan doen?
 90 Is vla slecht voor het milieu?
 92  Waarom zijn de milieuvriendelijke spullen duur en de 

slechte dingen goedkoper?
 94 Hoelang blijft water uit de kraan bestaan?
 96 Zitten er chemische dingen in vruchten uit bomen?
 98  Kunnen andere landen helpen met het verminderen van  

de milieuvervuiling en klimaatverandering?
 100 Wat is het meest vervuilende ding op aarde?
102  Kunnen we niet af en toe te paard gaan?
104   Wat is allemaal goed voor het milieu dat de mens heeft 

gemaakt?
106  Komt het ooit nog goed?

7

Duurzaamheid_bwDEF.indd   7 4/1/15   9:45 PM



8

Wat is het beste vervoermiddel voor het milieu? 
En wat het slechtste?

Het beste vervoermiddel voor het milieu is natuurlijk de benen
wagen. Lopen dus. En het allerbeste is het als de wandelaar alleen 
biologisch gemaakt eten eet en milieuvriendelijke schoenen 
draagt. Dan weet hij zeker dat hij het milieu geen enkele schade 
toebrengt om van A naar B te komen.
 Maar ja, wandelend duurt het wel lang om ergens te komen. 
In een uur loop je ongeveer vijf kilometer. De meeste mensen zijn 
daar veel te ongeduldig voor. Het past meestal ook niet in ons 
dagschema. School, sporttraining, muziekles: als je daar allemaal 
naartoe zou moeten lopen, dan houd je daarnaast maar weinig 
tijd over.
 Nou is die benenwagen ook alleen maar het beste vervoer
middel als je geen fiets hebt. Als je wel een fiets hebt, dan is de 
energie die nodig was om die fiets te maken al gebruikt. Of je 
de fiets wel of niet gebruikt, maakt voor het milieu verder geen 
verschil. Want om te fietsen verbruik je alleen de energie die jij 
nodig hebt om te trappen. Eet één boterham en je hebt genoeg 
energie om een half uur te fietsen. En dan ben je al acht kilometer 
verder. Dat gaat dus veel sneller dan lopen.
 Tegenwoordig heb je ook elektrische fietsen en scooters. 
Die kosten wat meer energie om te maken, maar als ze rijden, 
vervuilen ze weinig tot helemaal niet. Het hangt er maar net van 
af hoe de stroom waarmee de batterij is opgeladen, is opgewekt. 
Als het groene stroom is, gemaakt met zonnepanelen of wind
molens, dan is zo’n elektrische tweewieler in het gebruik net zo 
schoon als een gewone fiets.
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 Vervuilender dan de elektrische scooter is een gewone brom
mer op benzine. Die is ongeveer even vervuilend als de trein. 
Daarna komen de tram, de bus, de auto en uiteindelijk het vlieg
tuig. Het maakt natuurlijk wel uit hoeveel passagiers er meegaan. 
Een auto met vier mensen erin is ongeveer net zo vervuilend als 
een intercitytrein die halfvol zit.
 Mag je daarom zeggen dat het niet uitmaakt of je de trein of 
de auto neemt als je met z’n vieren van Amsterdam naar bijvoor
beeld Eindhoven moet? Nee, dat niet. Want die trein rijdt toch, 
of je nou meegaat of niet. De auto laten staan is altijd beter voor 
het milieu.
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Kunnen we geen vliegtuigen op water laten 
vliegen?

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar de Amerikaanse marine 
is inderdaad aan het onderzoeken of ze brandstof voor vliegtuigen 
kunnen maken van zeewater. Als dat zou lukken, dan zouden ze 
op vliegdekschepen steeds nieuwe brandstof kunnen maken voor 
de straaljagers aan boord. De schepen hoeven dan minder vaak 
naar een haven om brandstof te tanken. In een oorlog kan dat 
handig zijn.
 De onderzoekers willen verschillende stoffen uit het zeewater 
zien te halen. Met die stoffen kun je net zo’n gas maken als in 
campinggasflessen zit. In theorie kan het, maar het kost veel 
meer energie dan het oplevert. Het is dus zeer de vraag of het 
een succes gaat worden.
 De onderzoekers willen onder meer waterstof uit het water 
halen. Dat is een van de meest voorkomende stoffen op aarde. 
Waterstof en zuurstof vormen samen bijvoorbeeld water. Het is 
mogelijk om die waterstof weer uit het water te halen, maar dat 
kost ontzettend veel energie. Die energie kun je dan net zo goed 
meteen gebruiken om de vliegtuigen te laten vliegen.
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 Misschien doen ze er beter aan om de plas van alle matrozen 
op het vliegdekschip op te vangen. Want daar zit ook waterstof in 
en die is er veel makkelijker uit te halen. Dat kost natuurlijk ook 
weer energie, maar daar zou je bijvoorbeeld zonneenergie voor 
kunnen gebruiken. Dat bedacht een Amerikaanse onderzoekster, 
die al voor zich ziet dat er straks auto’s op waterstof uit mensen 
en koeienplas zullen rondrijden. Er bestaan namelijk al auto’s 
die op waterstof kunnen rijden. Vliegtuigen op plaskracht laten 
vliegen zal waarschijnlijk niet lukken. Maar een auto zou volgens 
de onderzoekster 25 kilometer kunnen rijden op één liter plas.
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Wat is beter voor het milieu: plastic of karton?

Die keuze valt niet zomaar te maken. Soms is plastic beter, soms 
karton of papier. Maar het allerbeste voor het milieu is natuurlijk 
om geen van beide te gebruiken als het zonder kan.
 Plastic en karton hebben elk hun voor en nadelen. Plastic 
wordt gemaakt van aardolie en die raakt een keer op. Dat is dus 
niet duurzaam, want als in de toekomst de olie op is, kan er geen 
nieuw plastic meer worden gemaakt.
 Papier en karton worden gemaakt van hout. Meestal wordt 
daarvoor hout gebruikt uit bossen die daarvoor speciaal zijn ge
plant. Voor elke omgehakte boom wordt dan een nieuwe boom 
geplant. Op die manier zal er altijd genoeg hout zijn om nieuw 
papier te maken.
 Maar als je het verder vergelijkt, dan zijn er meer grondstoffen 
nodig om papier en karton te maken dan om plastic te maken. 
Bovendien is karton vaak zwaarder dan plastic. Een vrachtwagen 
vol kartonnen pakjes hagelslag zal daardoor iets meer brandstof 
verbruiken dan een vrachtwagen vol hagelslag in plastic zakjes. 
Zo’n kartonnen doosje is wel weer handiger als je de hagelslag 
op je brood wilt strooien.
 Veel groenten worden tegenwoordig in plastic verpakt, omdat 
ze daarin langer goed blijven. Daardoor wordt er minder voedsel 
weggegooid. Dat is uiteindelijk beter voor het milieu dan wanneer 
de groente helemaal niet wordt verpakt. Daarom hebben bijvoor
beeld komkommers vaak een plastic jasje aan.
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Knetterplastic
Behalve gewoon plastic heb je ook bioplastic. Dat is plastic 
gemaakt van stoffen uit aardappelen of maïs. Mooi spul, 
want het vergaat vanzelf als het ooit in de natuur terecht 
zou komen. Je kent het misschien wel: van die knetterzakjes 
in de supermarkt. Helaas kun je dit knetterplastic niet 
overal voor gebruiken, bijvoorbeeld omdat het niet door
zichtig gemaakt kan worden.

 Het grootste nadeel van het gebruik van plastic is dat het zo 
vaak op straat, in de natuur of in het water terechtkomt. En daar 
blijft het heel lang bestaan, omdat plastic niet vanzelf vergaat.
 Niet lang geleden is ontdekt dat in de Grote Oceaan bij elkaar 
honderd miljard kilo plastic afval ronddrijft. Het grootste deel van 
dat afval komt van het land en is uiteindelijk door rivieren naar 
de zee gebracht. Door zeestromingen komt al dat afval uiteindelijk 
terecht in twee gigantische drijvende eilanden in de Grote Oceaan. 
Samen zijn die eilanden net zo groot als heel NoordAmerika.
 Die drijvende plasticberg veroorzaakt veel schade. Vissen en 
zeevogels raken erin verstrikt of ze krijgen het binnen. Al dat 
kleurige plastic ziet er namelijk heel lekker uit. Maar uiteindelijk 
gaan ze er dood aan. Op de stranden langs de Grote Oceaan 
worden steeds meer dode vogels, zoals albatrossen, gevonden 
met hun buik vol plastic.
 Het grootste probleem van plastic is dus niet het plastic zelf, 
maar hoe mensen ermee omspringen. We moeten er dus met 
zijn allen voor zorgen dat er niet nog meer plastic in de natuur 
terechtkomt. En alle regeringen op de wereld zullen samen 
moeten bedenken hoe we die drijvende afvalberg met zijn allen 
zo gauw mogelijk kunnen opruimen.
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Waarom zit er in de cornflakes zo’n stom plastic 
speeltje?

De makers van cornflakes denken dat ze meer cornflakes kunnen 
verkopen door er een speeltje bij te doen. En waarschijnlijk is dat 
ook zo, want anders zouden ze er allang mee zijn gestopt.
 Kinderen hebben invloed op wat hun ouders kopen in de super
markt. Bijvoorbeeld doordat ze mogen kiezen welke cornflakes 
ze willen hebben. Dan kan hun moeder later namelijk zeggen: ‘Je 
hebt het zelf gekozen, dus nou moet je het ook opeten.’ Slimme 
moeder.
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