
Ecotanken – quizvragen 
 
  
1. Waarom laten we, steeds vaker, auto’s rijden op alternatieve brandstoffen. 
  A: De minerale (fossiele) stoffen raken op      
 B: Slecht voor het milieu 
 
2. Waarom is het rijden in een auto, vliegtuig, bus, trein, etc. slecht voor het milieu als ze 
 niet op alternatieve brandstof rijden? 
  A: CO2-uitstoot door het verbranden van aardolieproducten.    
 B: Het gaat minder snel, dus meer verbruik 
 
3. Wat is beter voor het milieu? Rijden in een auto of vliegen in een vliegtuig? 
 A: Auto 
 B: Vliegtuig 
 
4. Wat is beter voor het milieu? Rijden in een kleine auto of rijden op een scooter? 
 A: Auto, omdat die minder roet uit stoot. 
 B: Scooter. 
 
5. Kan je autorijden op poep, zoals je hebt gezien in de voorstelling? 
 A: Ja 
 B: Nee  
 
6. Hoeveel koeien kunnen met hun poep een huis een heel jaar verwarmen, of een  
 auto minstens 25.000 km laten rijden? 
 A: 5 koeien    
 B: 20 koeien 
 
7. Is het mogelijk om met behulp van alcohol een auto aan het rijden te krijgen? 
 A: Ja 
 B: Nee  
 
8. Wat zorgt ervoor dat CO2 wordt afgebroken? 

A: Zuurstof en andere stoffen die in de lucht zitten 
 B: Planten en bomen 
 
9. Hoeveel bomen moeten een dag leven om de CO2-uitstoot op te vangen voor 1 auto die 

in een jaar 15.000 km rijdt?  
 A: 1000 
 B: 27150 
 
10. Is het op een of andere manier mogelijk om een auto op wind te laten rijden? 
 A: Ja 
 B: Nee 
 
11. Is het waar of niet waar: nog niet zo lang geleden heeft er een vliegtuig gevlogen van 
 Amsterdam naar New York op frituurvet… 
 A: Waar. Het was biokerosine van gebruikt frituurvet. 
 B: Niet waar 
 
12. Wat is energie? 
 A: Alles wat beweegt 
 B: Elektriciteit 
 
13. Kan je een auto laten rijden zonder energie? 
 A: Ja  
 B: Nee 
 
 


