
Facebookvragen+ antwoorden over duurzaamheid 

De dikgedrukte tekst is het juiste antwoord. Bij sommige vragen staat niets dikgedrukt, dan zijn alle 
gegeven antwoorden/opmerkingen juist. 

Het is goed te bedenken dat sommige vragen en antwoorden in de geest van het boek ‘De verborgen 
Impact’ zijn, waarbij er vanuit wordt gegaan dat ook het hele productieproces voor het vervaardigen 
van een artikel of product wordt meegeteld. 

Wat is slow fashion?  
Een minder modegevoelige garderobe die daardoor langer meegaat 
Kleding die langzaam afbreekt in biologisch afval, zodat boeren het kunnen gebruiken als bemesting 
Kleding die op traditionele, authentieke manier is gemaakt 
 
Welk voedsel is het slechtst voor het klimaat 
Rundvlees 
Kaas 
Varkensvlees 
 
Wat verbranden veel elektriciteitscentrales om stroom op te wekken? 
Plastic 
Aardolie, steenkool en aardgas 
Benzine en diesel 
 
Welk gas komt vrij bij de verbranding van steenkool, aardgas en aardolie? 
a. Chloor 
b. Helium 
c. Koolstofdioxide 
 
Wat is waar: 
a. Met de energie van 1 windmolen kun je wel 350 sportvelden verlichten 
b. De wieken van een windmolen kunnen bijna 300 km. per uur draaien 
c. Beide antwoorden zijn waar 
 
Een boom geeft verkoeling. Met hoeveel airco’s kun je de koelkracht van een grote boom 
vergelijken? 
1 airco 
5 airco’s 
10 airco‘s 
 
Een elektrische auto is duurzaam 
Waar 
Niet waar 
 
Waarmee kun je de meeste CO2 uitstoot beperken? 
Je huis zuinig verwarmen 
Geen droger gebruiken 
Altijd maximaal 5 minuten douchen 
Door je huis zuinig te verwarmen kun je ca. 450 kg. CO2 uitstoot per jaar besparen. 
 
Als je je woning isoleert bespaar je het meeste door vloerisolatie?  



Is dit waar of niet waar? 
Niet waar, spouwmuurisolatie levert meer besparing op. 

Tofu heeft een hogere klimaatimpact dan kaas. 
Is dit waar of niet? 
Kaas heeft als dierlijk product een hogere klimaatimpact dan tofu.  
 
 
Geen wasdroger gebruiken bespaart meer dan de was altijd op een lagere temperatuur wassen?  
Is dit waar of niet waar? 
Geen wasdroger gebruiken bespaart 130 kg. CO2 uitstoot per jaar, op lagere temperatuur wassen 30 
kg. CO2 per jaar.  
 
Vraag: Hoeveel kilo eten gooit een persoon in Nederland gemiddeld weg per jaar? 
40 kg. 
 
Op verpakte eetbare producten in de supermarkt staat altijd een datum, meestal met "THT" of "TGT" 
ervoor. Wat betekenen die afkortingen? 
Antwoord: 'Ten minste houdbaar tot' en 'te gebruiken tot' 
 
Vraag: Wat is 'de plastic soep'? 
Antwoord: De bijnaam van het plastic afval dat in de wereldzeeën drijft. (Deze 'tapijten van plastic 
afval' bedekken  een gebied dat naar schatting ruim twee keer zo groot is als de VS. Het plastic is 
vaak uiteengevallen in heel kleine deeltjes, die door vissen en andere zeedieren kunnen worden 
aangezien voor voedsel.) 
 
Wat is gezonder, groente uit een pot of vers? 
a. Maakt geen verschil 
b. Groente uit pot 
c. Verse groente 
 
Wat heeft de grootste impact in dit rijtje op het milieu? 
Vlees 
Koffie 
Groente 
Verpakking 
 
97% van de wetenschappers is het erover eens dat de huidige klimaatverandering door de mens 
veroorzaakt wordt. Waarom? 

• Broeikasgassen houden warmte in de atmosfeer vast. 
• De mens heeft de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer in korte tijd spectaculair verhoogd 

door het verbranden van fossiele brandstoffen en kappen van oerwouden. 
• Voorspelde effecten die horen bij een opwarming als gevolg van broeikasgassen worden 

daadwerkelijk waargenomen. 
• Alle beschikbare alternatieve verklaringen voor een zo snel veranderend klimaat zijn ontkracht. 

 
Je spouwmuur isoleren geeft een hoop troep. Is dit waar? 
Niet waar, in de spouwmuur in de voegen worden kleine gaatjes geboord en met een machine wordt 
isolatie materiaal in de spouwmuur gespoten.  
 
Alle soorten dubbel glas zijn even goed voor het milieu, waar of niet ? 



Niet. Ten opzichte van enkel glas is dubbel glas een hele verbetering maar HR++ glas isoleert nog 
beter en de warmte wordt heel efficiënt juist binnen of buiten gehouden. 
 
Energiebesparende maatregelen zijn allemaal leuk en aardig maar het is zo duur. Klopt dit? 
Het hangt er van af wat je gaat doen en hoe je er naar kijkt. Een warmtepomp of zonnenpanelen zijn 
een hele investering maar vaak is er subsidie voor te krijgen, bovendien verdien je het op den duur 
terug. 
 
Waarom zou je een nieuwe koelkast kopen als die oude nog prima te gebruiken is? 
Weggooien is natuurlijk altijd zonde, maar de nieuwe generatie koelkasten zijn veel zuiniger. Zeker 
als je een A+++ label koelkast koopt. Oude koelkasten zijn soms ware energieslurpers. 
 
Hoeveel procent van het papier wordt in Nederland hergebruikt? 
a. 43 % 
b. 86 % 
c. 95% 
 
Hoeveel batterijen heeft een gemiddeld huishouden in Nederland in huis? 
a. 54 
b. 118 
c. 143 
 
Is het gebruik van spuitbussen nog slecht voor het milieu? 
Ja 
Nee 
Er zijn geen spuitbussen meer die CFK gebruiken als drijfgas. Hierdoor lijdt de ozonlaag minder en 
lijkt deze zich zelfs te herstellen. 
 
In welk land liggen twintig van de 25 meest vervuilde steden in de wereld? 

a. India 
b. Colombia 
c. Rusland 

 
Hoeveel vellen A4 papier kun je halen uit een boom van 10 meter lang en 30 cm. dik? 

a. 3400 
b. 5700 
c. 8000 

 
Hoe lang kun je een huis verwarmen met de energie die je met een retourtje Amsterdam - New York 
verbruikt? 
a. maand 
b. 3 maanden 
c. 6 maanden 
 
Hoeveel procent minder energie verbruiken (goede) ledlampen dan gloeilampen? 
a. 35% 
b. 60% 
c. 85% 
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