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DE KAARS 
Van Kaars heb je gehoord over fossiele energiebronnen die op 
kunnen raken, als we er niet zuinig mee doen. Bij alle vormen van 
energieverbruik is er sprake van milieuvervuiling, denk bijvoorbeeld 
aan de uitlaatgassen van auto´s. Daarom moeten we ook op zoek 
naar andere energievormen.

1. Wat zijn fossiele brandstoffen?

££  elektriciteit en zonnepanelen

££ windenergie en waterkracht

££ aardgas en aardolie

2. Waaruit zijn steenkool en aardolie ontstaan?

££ uit de resten van zeedieren

££ uit de resten van planten

££ uit de resten van planten en dieren

3. Waar wordt in Nederland aardgas 
gewonnen?

££ in het Rijnmondgebied

££ n Slochteren

££ in Zuid-Limburg

4. Wat zijn moderne middelen om energie  
op te wekken?

££ zonnepanelen en dubbelglas

££ waterkracht en windmolens 

££ windmolens en zonnepanelen

5. De EU heeft besloten dat alle gloeilampen 
moeten worden vervangen door 
spaarlampen. Hoeveel besparen we 
daarmee per jaar?

££ 3 tot 8 miljard euro

££ 5 tot 10 miljard euro

££ 7 tot 12 miljard euro

6. Wat moet er op elektrische  
apparaten zitten?

££ een elektriciteitsmeter

££ een Energielabel

££ en Milieulabel

Geef antwoord op de volgende vragen:
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£R uit de resten van planten en dieren
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