Het Milieu & ik! ‘Vervoer zonder vervuiling’

Vervoer zonder vervuiling
Er rijden veel auto’s op de weg. Die auto’s zorgen voor uitlaatgassen. Die gassen zien er uit als rook
en komen uit de knalpijp van een auto. Het is beter voor onze aarde om weinig met de auto te
rijden. Je kunt beter lopen of fietsen. Of reizen met de trein of met de bus. In een trein en bus
zitten veel meer mensen. Dan wordt er per persoon minder benzine gebruikt. En dat is beter voor
het milieu.
Je kunt ook samen met anderen in een auto of een taxibusje rijden. Dan deel je de kosten.
En zorg je samen voor minder uitlaatgassen, dan wanneer je allemaal in een eigen auto rijdt.
Als je op de fiets of lopend gaat, ben je zelf ook meer in beweging. En dat is niet alleen gezond voor
de aarde, maar ook voor jou en jouw lichaam!

Doe-opdracht
Doe een test! Hoe lang kun jij lopen zonder
vermoeid te raken. Kijk op de klok als je vertrekt.
Ga samen met iemand heen en terug lopen vanaf
huis en kijk hoe lang jij het volhoudt.
Kijk weer op de klok als je terug komt. Gedaan?
Is er een auto- of busrit die jij een keer zou kunnen
vervangen door te lopen?

Slecht voor het milieu
Welk vervoersmiddel is het slechtste voor het milieu denk je? Als ze vol zitten met mensen?
Zet deze vervoersmiddelen op volgorde. Zet het slechtste vervoersmiddel op 1.

De goede antwoorden vind je (omgekeerd) op de volgende bladzijde.

Wist je dat het weer in
Nederland slechter wordt
doordat er onder andere meer
auto’s rijden? We krijgen door
de klimaatverandering steeds
vaker te maken met
natuurrampen als
overstromingen en stormen.

Wat is jouw mening?
Pak een groen papiertje en een rood papiertje.
Lees samen de volgende stellingen door. Wat is jouw mening? Ben je het er mee eens? Steek dan de
groene kaart omhoog. Ben je het er niet meer eens? Steek dan de rode kaart in de lucht!

Het openbaar vervoer in Nederland (bus, trein, metro) zou gratis moeten zijn voor iedereen.

Electrische rolstoelen zouden verboden moeten worden. Ze zijn slecht voor het milieu.

Iedereen moet voortaan met de trein of de fiets in plaats van de auto.

Electrische fietsen zijn slecht voor het milieu.

Er moeten meer mensen in een taxibusje. Dat is beter voor het milieu.

Pak de fiets in plaats van de auto
Ga met de trap in plaats van met de lift
Pak de bus in plaats van de taxi
Rijd met iemand die je kent en die dezelfde kant op moet mee

