De transformator
De transformator
zet de opgewekte
elektriciteit om naar
de juiste spanning
voor de gebruikers. Die
stroom komt via het
elektriciteitsnet onze
huizen en fabrieken
binnen.

GROENE STROOM/fiche 1

ntrale

itsce
De elektricite

Dat is een fabriek waar elektriciteit
wordt geproduceerd. (Van elektriciteit
wordt ook gezegd dat ze wordt
opgewekt.) De centrale bestaat uit
verschillende onderdelen.

De verwarmingsketel
De verwarmingsketel verhit
het water zo fel dat het
verdampt en dus stoom
wordt. De verwarmingsketel
kan op verschillende
brandstoffen werken, op gas
of steenkool bijvoorbeeld.

De generator
De generator kun je vergelijken
met de dynamo van je fiets: als
de generator draait, ontstaat
elektriciteit. Deze elektriciteit is
nog niet geschikt voor onze huizen
en fabrieken.

De turbine
De turbine is de ‘motor’
die de generator in
beweging zet. Zelf
begint de turbine te
draaien wanneer die
aangestuurd wordt met
hete stoom.
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Deze elektriciteit wordt aangemaakt
asis van 				
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Elektriciteit o

steenkolen

in een elektriciteitscentrale. De
verwarmingsketel van deze centrale
werkt op steenkool.

Steenkool is een fossiele brandstof
die miljoenen jaren geleden ontstaan
is uit versteende plantenresten. Op
heel veel plaatsen in de wereld zijn
er steenkoollagen. Maar de best
bereikbare lagen zijn ondertussen al
ontgonnen en het wordt altijd maar
moeilijker om nieuwe lagen te bereiken.
Anders gezegd: de voorraad steenkool
raakt langzaam op.
Als steenkool verbrand wordt, komen
er schadelijke stoffen vrij. De meest
bekende is CO₂.
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Deze elektriciteit wordt aangemaakt in
een elektriciteitscentrale. De generator
van deze centrale wordt in beweging
gebracht met een gasturbine en een
stoomturbine.
Voor de gasturbine wordt aardgas
gebruikt of gas afkomstig van steenkool.
De warmte van de gasturbine wordt
gebruikt om water te verhitten en zo
stoom te maken voor de stoomturbine.
Aardgas is een fossiele brandstof die
miljoenen jaren geleden ontstaan is
uit plantaardige resten. Hoe meer gas
we gebruiken voor de productie van
elektriciteit, hoe sneller de voorraad op
raakt.
Aardgas dat verbrand wordt, produceert
schadelijke stoffen, zoals CO₂. De
hoeveelheid schadelijke stoffen is wel
veel lager dan bijvoorbeeld bij steenkool.
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Deze elektriciteit wordt aangemaakt in
een kerncentrale. De warmte om water
om te zetten in stoom, is afkomstig van
kernsplitsing: de radioactieve stof uranium
wordt ‘gespleten’ en daarbij komt er heel
veel warmte vrij.
Na de kernsplijting blijft er nog heel wat
afval over. Dat afval blijft nog duizenden
jaren radioactief en is dus al die tijd heel
gevaarlijk voor de mens. Daarom moet
het op een heel veilige manier worden
opgeslagen (bijvoorbeeld in betonnen
bunkers, diep onder de grond).
Kernenergie veroorzaakt geen uitstoot van
schadelijke stoffen, zoals CO₂.
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Elektriciteit op basis van zonlicht
wordt niet opgewekt in een
elektriciteitscentrale.
Voor deze elektriciteit volstaan
zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsche
panelen genoemd). Deze panelen
bevatten zonnecellen gemaakt uit de
stof silicium. Als er op zo’n cel zonlicht
valt, ontstaat er elektriciteit.
Zonnepanelen kunnen geplaatst worden
op daken van woningen, fabrieken,
bedrijven, scholen – noem maar op.
Het licht van de zon is onuitputtelijk:
of we veel of weinig zonnepanelen
installeren, de zon zal altijd blijven
schijnen. De zon is dus een hernieuwbare
energiebron.
Bij de aanmaak van deze elektriciteit
komen er geen schadelijke stoffen vrij.
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Deze elektriciteit wordt opgewekt door
een windmolen.
De wind brengt de wieken van deze
molen in beweging. Die beweging doet
de generator draaien en zo ontstaat
elektriciteit.
Windenergie is onuitputtelijk: de wind
stopt nooit met waaien. Wind is een
hernieuwbare energiebron.
Bij de aanmaak van deze elektriciteit
komen er geen schadelijke stoffen vrij.
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water

Deze elektriciteit wordt opgewekt door
een waterkrachtcentrale.
Water kan veel kracht hebben – denk
bijvoorbeeld aan een waterval. Die
kracht wordt gebruikt om de generator
in beweging te brengen en dus
elektriciteit op te wekken.
In België zijn er geen grote watervallen.
Maar het is mogelijk om de kracht van
watervallen ‘uit te lokken’: je duwt
water samen in een groot bekken en af
en toe haal je er ‘de stop’ uit. Dan komt
er met veel kracht water uitgestroomd.
Het water dat gebruikt wordt om
kracht te leveren, komt weer in de
rivier terecht. Het water gaat dus niet
verloren. Op deze manier gebruikt, is
water een hernieuwbare energiebron.
Bij de aanmaak van deze elektriciteit
komen er geen schadelijke stoffen vrij.
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Deze elektriciteit wordt opgewekt in een
elektriciteitscentrale.
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biomassa

De warmte die het water omzet in stoom, is
afkomstig van planten en bomen: koolzaad,
suikerriet, maïs, wilgen, populieren, ... Ook
mest, slib en het groenafval uit de gftcontainer noemen we biomassa.
Op onze planeet wordt er voortdurend
biomassa aangemaakt. Op een natuurlijke
manier (denk maar aan mest) of bijvoorbeeld
doordat we aan landbouw doen. Daarom is
biomassa een hernieuwbare energiebron.
Voor de teelt van bijvoorbeeld koolzaad,
suikerriet en maïs, is er veel oppervlakte
nodig. Die oppervlakte kan niet meer gebruikt
worden voor voedselteelt. Brandstof op basis
van deze soort gewassen kan dus in sommige
streken van de wereld tot hongersnood
leiden.
Bij de verbranding van biomassa komt er
CO₂ vrij. Toch is die uitstoot niet schadelijk:
een boom bijvoorbeeld zal maar zoveel CO₂
vrijgeven als hij zelf heeft kunnen opnemen.
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A. Groen of grijs?
Er zijn verschillende manieren om elektriciteit te maken. Sommige
daarvan hebben schadelijke gevolgen voor mens en aarde. We zeggen
dan dat die elektriciteit grijs is. Elektriciteit is groen als de productie
geen of weinig schade berokkent.
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Elektriciteit op basis van steenkolen
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

/GROENE STROOM

2

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen

Elektriciteit op basis van gas
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen
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Elektriciteit op basis van kernenergie
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen
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Elektriciteit op basis van zon
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen
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Elektriciteit op basis van wind
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen

/GROENE STROOM

6

Elektriciteit op basis van water
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen
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Elektriciteit op basis van biomassa
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

Conclusie:

grijs – groen

8
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B. Meer groen op komst

✔ Hoeveel % van de stroom die in Vlaanderen geproduceerd wordt, is vandaag groen?
❏ 1%

❏ 6%

❏ 18%

❏ 32%

✔ Waarom wordt er vandaag nog altijd meer grijze dan groene stroom geproduceerd, denk je?

Zeker vertellen aan je ouders!!
Wist je dat
jze elektriciteit koopt?
... je kunt kiezen of je groene of gri
groene stroom, hoe meer de
... hoe meer mensen kiezen voor
groene stroom te maken?
producenten verplicht worden om
emaal geen nieuwe installatie
... je voor groene elektriciteit hel
nodig hebt?
over groene elektriciteit kopen?
... op www.vreg.be alle uitleg staat
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A. Wat kost verlichting?
✔ Vraag 1

Elektriciteit is niet gratis. Enkele keren per jaar krijgen je ouders een elektriciteitsrekening. Hoeveel je ouders moeten betalen, hangt af van het verbruik. Hoe groter het
verbruik, hoe hoger de rekening. Da’s logisch. Elektriciteitsverbruik wordt uitgedrukt in
kilowattuur, afgekort tot kWh.
Een verbruik van 1 kWh = 1 uur lang heb je 1000 W (of 1 kW) verbruikt. Of je hebt 10 uur
lang 100 W verbruikt.

➜ Hoeveel bedraagt het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bij jou thuis?
(Tip: Een gezin met vier personen (ouders en twee kinderen) verbruikt per jaar ongeveer
3500 kWh.)
kWh
✔ Vraag 2

Het verbruik kun je zelf volgen via de kilowattuurmeter, die in elk huis staat. Vaak vind je
die meter in de kelder, in de gang of in de garage.

➜ Waar staat de kilowattuurmeter bij jou thuis?

✔ Vraag 3

De kilowattuurmeter houdt al het verbruik bij: van de koelkast, van de tv die speelt of in
stand-by staat, van de wasmachine die wordt aangezet, van de gsm-lader die in het stopcontact wordt gestoken, ... en natuurlijk ook van alle lampen die branden. Wist je dat 15%
van het elektriciteitsverbruik voor verlichting dient?

➜ Bereken 15% van het verbruik bij jou thuis.
15% van

kWh =
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B. Licht of warmte?
Voer met je leerkracht de warmteproef uit. Beantwoord dan deze vraagjes:
✔ Vraag 1

Welke lamp voelt het warmst aan?
❏ de gloeilamp
❏ de spaarlamp

✔ Vraag 2

Welke lamp is de zuinigste: de lamp die het minste warmte geeft, of de andere lamp?
Waarom?

C. Op zoek naar de zuinigste lamp?
Vervang de bureaulamp
De lamp boven je bureau is stuk. Je gaat naar de winkel om een nieuwe te kopen. Je wilt
dat de nieuwe lamp minstens evenveel licht geeft als de oude. Maar dat is niet alles: van
alle lampen met een minstens even grote lichtsterkte wil je de zuinigste kopen.
✔ Vraag 1

Welke lamp koop je?
(De oude lamp had een lichtsterkte van 700 lumen.)

❏
		
		
❏
		
		
❏
		
		
❏
		
		
❏
		
		

lamp 1:

lamp 2:

lamp 3:

lamp 4:

lamp 5:

type: gloeilamp
verbruik: 60 W
lichtsterkte: 700 lumen
type: spaarlamp
verbruik: 15 W
lichtsterkte: 800 lumen
type: gloeilamp
verbruik: 25 W
lichtsterkte: 200 lumen
type: spaarlamp
verbruik: 11 W
lichtsterkte: 570 lumen
type: ledlamp
verbruik: 12,5 W
lichtsterkte: 800 lumen
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✔ Vraag 2

3

Welke lamp verbruikt het meest?
❏ lamp 1
❏ lamp 2		
❏ lamp 3
❏ lamp 4		
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
❏ gloeilamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp

✔ Vraag 3

Welke lamp verbruikt het minst?
❏ lamp 1
❏ lamp 2		
❏ lamp 3
❏ lamp 4		
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
❏ gloeilamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp
Waarom koop je deze lamp toch niet?

✔ Vraag 4

Welke lamp geeft het minste licht?
❏ lamp 1
❏ lamp 2		
❏ lamp 3
❏ lamp 4		
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
❏ gloeilamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp
Heeft deze lamp ook het laagste verbruik?
❏ ja
❏ nee
Het verbruik bedraagt

W
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Vervang het spotje in de woonkamer
Nu is een van de spotjes in de woonkamer stuk. Weer ga je op zoek naar een nieuwe lamp.
De opdracht is dezelfde: het moet een lamp zijn die minstens evenveel licht geeft als de
oude. En je wilt de zuinigste kopen.
✔ Vraag 1

Welke lamp koop je?
(De oude lamp had een lichtsterkte van 1000 lumen.)

❏ lamp 1:
		
		
❏ lamp 2:
		
		
❏ lamp 3:
		
		
✔ Vraag 2

type: spaarlamp
verbruik: 18 W
lichtsterkte: 1100 lumen
type: halogeenlamp
verbruik: 50 W
lichtsterkte: 1000 lumen
type: ledlamp
verbruik: 15 W
lichtsterkte: 1200 lumen

Welke lamp verbruikt het meest?
❏ lamp 1
❏ lamp 2
❏ lamp 3
Welk type lamp is het?
❏ halogeenlamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp

✔ Vraag 3

Welke lamp verbruikt het minst?
❏ lamp 1
❏ lamp 2
❏ lamp 3
Welk type lamp is het?
❏ halogeenlamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp
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D. Welke lamp is écht het goedkoopst?
Je weet nu dat de ledlamp de kampioen in zuinigheid is. Op de tweede plaats staat de
spaarlamp. Ver daarachter komt de halogeenlamp. En helemaal achteraan bengelt de
slokop van de bende: de gloeilamp.
Maar dan begin je de prijzen van de lampen te vergelijken. Hemeltje! Je ziet dat een
gloeilamp € 0,45 kost; een spaarlamp met dezelfde lichtsterkte kost maar liefst € 6 en de
ledlamp, die kost zelfs € 9!
Dan is de keuze toch snel gemaakt, denk je: het geld dat je bespaart door een zuinige
lamp te kopen, ben je kwijt door de veel hogere aankoopprijs van de lamp zelf. Maar klopt
dat wel?
Bereken de totale kostprijs van verlichting met een gloeilamp en verlichting met een
spaarlamp.
Met deze informatie lukt dit:
•
De gloeilamp gaat 1000 branduren mee.
De spaarlamp gaat 5000 branduren mee.
Dit betekent dat je een gloeilamp 1000 uur lang kunt laten branden (bijvoorbeeld
500 dagen lang elk dag 2 uur). De spaarlamp gaat vijf keer langer meegaan.
•
De lamp moet twee jaar lang elke dag zes uur branden.
•
De gloeilamp heeft een vermogen van 25 W.
De spaarlamp heeft een vermogen van 5 W.
•
De gloeilamp kost € 0,45.
De spaarlamp kost € 6.
•
Elektriciteit kost € 0,21 per kWh.
Volg voor de berekening de volgende stappen
Stap 1:

Bereken hoeveel uren de lamp in het totaal zal branden
dagen X 6 uur = totaal aantal uren

Stap 2:

Stap 3:

Bereken hoeveel lampen je zult nodig hebben
De gloeilamp gaat 1000 uur mee ➜ Je hebt

gloeilamp(en) nodig.

De spaarlamp gaat 5000 uur mee ➜ Je hebt

spaarlamp(en) nodig.

Bereken de kostprijs van de aankoop van de lamp

	Gloeilamp:
Spaarlamp:
Stap 4:

Bereken het elektriciteitsverbruik

	Gloeilamp:
Spaarlamp:
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Bereken de elektriciteitskosten

	Gloeilamp:
Spaarlamp:

Stap 6:

Bereken de totale kosten (aankoop + elektriciteit)

	Gloeilamp:
Spaarlamp:

Welke lamp is het goedkoopst
en zul je dus kopen?
❏ de gloeilamp
❏ de spaarlamp

Wist je dat ...
?

... stand-bylampjes steeds leds zijn

met 		
... dat er vandaag kerstverlichting
ledlampjes bestaat?
p
... dat er een opwindbare zaklam
bestaat?

namo:
Die zaklamp werkt zoals je fietsdy
iteit. Zo’n
tric
elek
in
t
eze
omg
beweging wordt
altijd licht
zaklamp is extra handig omdat je
ze zelf weer
je
hebt: als de batterij plat is, laad
.
aien
dra
te
je
op door aan het hendelt
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Het is beter voor het milieu als ook thuis minder elektriciteit verbruikt wordt.
Daarom maak ik deze

vijf goede voornemens.

1.

❏ Dit kan ik zelf doen.

❏ Dit vraag ik aan mama of papa.

❏ Dit kan ik zelf doen.

❏ Dit vraag ik aan mama of papa.

❏ Dit kan ik zelf doen.

❏ Dit vraag ik aan mama of papa.

❏ Dit kan ik zelf doen.

❏ Dit vraag ik aan mama of papa.

❏ Dit kan ik zelf doen.

❏ Dit vraag ik aan mama of papa.

2.

3.

4.

5.
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A. Zuiniger leven dankzij domotica
Hier volgen enkele voorbeelden van wat een domoticasysteem kan doen. In elk voorbeeld helpt
domotica om te besparen. Leg uit hoe.
1.

Het domoticasysteem kan vaststellen of er in de kamer iemand aanwezig is. Als er niemand
aanwezig is, wordt de verwarming automatisch lager gezet.
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2.

Het domoticasysteem stelt vast dat iemand de kamer binnenkomt. Dan wordt het licht automatisch aangeknipt. Als die persoon later de kamer weer verlaat, gaat enkele tellen later het licht
weer uit.

3.

Als een venster geopend wordt, registreert het domoticasysteem dat. Automatisch wordt de
verwarming uitgeschakeld.

4.

Op zonnige dagen gaan de zonneschermen automatisch dicht als de temperatuur te hoog
wordt. Maar als het niet te warm wordt in huis, blijven de zonneschermen open. Dan kan de zon
het huis lekker opwarmen en is er nauwelijks of geen bijkomende verwarming nodig.

5.

In het weekend en ’s nachts kost elektriciteit vaak minder. Het domoticasysteem ‘weet’ wanneer
het lagere tarief begint en schakelt pas dan de vaatwasser, de droogkast of de wasmachine in.
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6.

Normaal gezien springt de verwarming om vijf uur ’s avonds aan. Een halfuurtje later, om
halfzes, kom je thuis van je werk. In die tijd is je huis al een beetje opgewarmd. Maar vanavond
ga je na het werk eerst nog naar de supermarkt. Je zult dus pas rond halfzeven thuiskomen. Om
halfvijf neem je je gsm of iPad. Daarmee kun je ‘instructies’ geven aan het domoticasysteem. Je
instructie voor vandaag is: “De verwarming pas inschakelen om zes uur.”

7.

Het domoticasysteem laat de rolluiken automatisch zakken als het schemert.
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B. Op zoek naar de domotica-vakman of -vakvrouw
Om minder energie en stroom te verbruiken, beslissen je ouders om bij de verbouwingen domotica te
laten installeren. Welke vakman/vakvrouw kan dit in orde brengen?
❏
❏
❏
❏
❏

de metselaar
de elektricien
de verwarmingstechnicus
de loodgieter
een vakman is niet nodig; als je handig bent, doe je dat toch gewoon zelf

Wist je dat ...

ngt in huis

... domotica ook meer comfort bre

bijvoorbeeld:
rspiegelen,
ten die anders in het tv-scherm wee
• als je de tv opzet, worden de lich
imd
automatisch uitgeschakeld of ged
uten
ie moet innemen, verschijnt vijf min
icat
med
• als je elke avond om acht uur
nnering
eerder op het tv-scherm een heri
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Wordt er bij jou thuis duurzaam en zuinig met elektriciteit omgesprongen?
Check het aan de hand van de volgende 30 situaties.

Zo pak je het aan
Kruis naast elke situatie aan hoe

het bij jullie thuis is.

-kolom betekent:
Een kruisje in de
e situatie duurzaam en zuinig met
Zo doen we het! We springen in dez
elektriciteit om.

•

•
•

nu (nog) niet. We
-kolom betekent: Zo doen we het
Een kruisje in de
ren.
kunnen deze situatie nog verbete
stel
je ook nog een stickertje op het toe
Voor minstens 10 situaties kleef
waarover de situatie gaat.

.
je een kruisje in de kolom
Bijvoorbeeld: voor een situatie zet
de situatie
Kleef dan op het toestel waarover
er) een stickertje met
jkijz
gaat (bijvoorbeeld koelkast of stri
stens 10 situaties.
erop. Doe dit in het totaal voor min

Ik weet heel
wat dingen niet.
Bijvoorbeeld van
welke klasse onze
koelkast is.

Da’s heel normaal.
Stel de vraag aan papa
of mama of aan een
oudere broer of zus.

In sommige situaties is het niet
eenvoudig om een stickertje te
kleven. Bijvoorbeeld: wij gebruiken geen eierkoker. Waar plak ik
dan een stickertje op?

Goed omde tsteicwkeetrtjeens:

Je kunt
gemakkelijk weeger wenegsthauklejen.s
Er blijven zekerer.
acht

Bij de koelkast doen
we sommige dingen
goed, sommige dingen
minder goed. Welk
stickertje plak ik op de
koelkast?

Kleef één plus- en één
min-stickertje. Zo geef
je jezelf een pluim. En je
wordt eraan herinnerd
dat het nog beter kan.
Kleef twee stickertjes
bij elk toestel waar je
het goed én minder
goed doet.

Je hoeft geen stickertje te kleven als dat niet
kan. Het is vooral belangrijk dat je onthoudt in
welke situaties je duurzaam of minder duurzaam met elektriciteit omspringt. Vul wel altijd
de checklist op de achterzijde in.
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Checklist

1.

Onze diepvriezer is van klasse A+ of A++.

2.

Onze diepvriezer zit helemaal vol. Op de plekken waar er geen etenswaren zitten, hebben we
truien of doeken gestopt.

3.

Onze diepvriezer staat in een koele ruimte.

4.

We ontdooien onze diepvriezer regelmatig. Geen kans dus dat er zich een ijslaagje vormt.

5.

De temperatuur van onze diepvriezer is ingesteld op exact -18 °C.

6.

Onze koelkast is van klasse A+ of A++.

7.

De temperatuur is onze koelkast is exact 4 °C. (We kunnen dat checken met een speciale
koelkastthermometer.)

8.

Onze koelkast staat niet naast de oven of naast de radiator.

9.

We laten de deur van de koelkast nooit langer openstaan dan nodig.

10.

Een warme schotel laten we eerst afkoelen. Pas dan zetten we ze in de koelkast.

11.

Onze wasmachine is van klasse AA of AAA.

12.

We wassen bijna nooit op 90 °C.

13.

De wasmachine draait alleen maar als de trommel helemaal vol zit.

14.

De was hangen we te drogen op een droogrekje. Een droogkast hebben we niet of we
gebruiken ze bijna nooit.

15.

De strijkplank heeft een reflecterende overtrek.

16.

Onze vaatwasser is van klasse A.

17.

De vaatwasser laten we alleen maar draaien als hij vol zit.

18.

Als de afwas niet te vuil is, gebruiken we het spaarprogramma.

19.

Om eieren te koken gebruiken we een pannetje, geen eierkoker.

20.

Sinaasappels en citroenen persen we met de hand, en niet met een elektrische citruspers.

21.

Om de koffie warm te houden, gebruiken we een thermos. We laten de koffiepot dus niet op de
plaat van het koffiezetapparaat staan.

22.

We hebben stekkerdozen met een aan-uitknop (en gebruiken die knop ook, natuurlijk).

23.

We schakelen de tv altijd helemaal uit; het stand-byknopje brandt dus niet meer.

24.

We trekken de gsm-lader uit het stopcontact als de gsm opgeladen is.

25.

De computer wordt uitgeschakeld als hij enkele uren niet gebruikt wordt.

26.

We gebruiken nergens nog gloeilampen of halogeenlampen, maar spaarlampen, leds en
tl-lampen.

27.

We laten de lichten nergens branden.
Tip: kleef een sticker op de schakelaars.

28.

Als het in de winter koud is, dragen we een extra trui. We gebruiken geen elektrische
bijverwarming om het warm te krijgen.

29.

Op ons dak liggen zonnepanelen.
Tip: Vraag aan papa of mama waar de verdeelkast is en kleef er een sticker op.

30.

We ‘kopen’ groene elektriciteit.
Tip: Vraag aan papa of mama waar de verdeelkast is en kleef er een sticker op.
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