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Woordenlijst Thema 8 

aanbrengen installeren, erop doen 

afhankelijk zijn van niet zelfstandig zijn, hulp nodig hebben van anderen  

bankieren je bankzaken doen 

beperken kleiner of minder maken, begrenzen 

bestaan uit hebben, opgebouwd zijn uit 

bevatten in zich hebben, inhouden 

bijdragen aan een aandeel leveren, helpen bij 

bovendien ook 

braak laten liggen land gedurende een bepaalde tijd niet bewerken  

druppelende kraan een kraan die lekt 

duurzaam van goede kwaliteit, niet snel kapot of niet snel op 

duurzaam duurzame dingen zijn van goede kwaliteit zodat ze niet snel 

kapot gaan 

energiezuinig weinig energie kostend 

flink erg, zeer 

gas (het) een onzichtbare stof die uit de grond gehaald wordt, en 

waarop bijv. gekookt kan worden 

gevel (de) de voorkant van een gebouw, de facade 

gifvrij zonder gif (een stof waarvan je ernstig ziek wordt of soms 

doodgaat) 

haast hebben snel iets moeten of willen doen 

impuls (de) de stimulans, begin of versterking van een ontwikkeling 

inademen lucht of gassen door je mond naar binnen halen 

instelling (de) de organisatie, de instantie 

isolatie (de) geplaatst materiaal dat ervoor zorgt dat warmte, kou of 

geluid minder goed naar binnen of naar buiten gaat 

kasgroente (de) groente die in een glazen gebouw groeien (omdat het daar 

warm is) 

katoenteelt (de) de productie van katoen 
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kernenergie (de) de energie die ontstaat als de kern van een atoom wordt 

gedeeld 

keurmerk (het) een teken op een product waaruit blijkt dat het goedgekeurd  

kunstmest (de) chemische middelen waardoor planten beter groeien 

leefbaar situatie waarin je goed kan leven 

leertje (het) dichtingsring, onderdeel van de kraan dat ervoor zorgt dat de 

kraan goed afsluit 

levensstijl (de) de manier waarop je leeft 

leveren bezorgen, brengen 

lpg een soort gas als brandstof voor auto’s 

luchtvervuiling (de) het vies worden van de lucht 

mest- en gifstoffen chemische middelen 

milieubewust met aandacht voor het milieu (de water, de grond en de 

lucht om ons heen) 

milieuvriendelijk goed voor het milieu, met zorg voor het milieu 

nauwelijks  bijna niet 

olie (de) dikke vloeistof die uit de grond gehaald wordt en die moeilijk 

met water gemengd kan worden 

opbrengen door verkoop geld opleveren 

opladen met iets vullen zodat het kan werken 

overschot (het) het restant, meer dan nodig is 

overwegen nadenken over iets als een mogelijkheid 

reclamedrukwerk (het)  folder met reclame 

schelen verschillen, een verschil uitmaken 

slim goed (algemene betekenis is intelligent) 

steenkool (de) zwart materiaal dat in de grond zit en dat gebruikt wordt als 

brandstof 

stoken de kachel of de verwarming laten branden 

stookkosten (de) de kosten voor de verwarming 

stopcontact (het) een voorwerp aan de muur met twee gaatjes, waaruit 

elektriciteit kan komen 

talloos heel veel 
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tegengaan proberen iets te verminderen of tegen te houden 

uitstoot (de) de emissie 

Verantwoord beheerde  bossen waar op een milieuvriendelijke manier voor gezorgd 

bossen    wordt 

verbouwen laten groeien op het land 

verbruiken opmaken door te gebruiken 

vermijden zorgen dat iets niet gebeurt 

vervangen de plaats van iets of iemand innemen, veranderen 

vervuiler (de) iemand, een organisatie die iets vies maakt 

verwoestijning het ontstaan van nieuwe woestijngebieden 

volladen vol doen, helemaal vullen 

voorraad (de) extra artikelen of producten om te bewaren 

waterkracht de sterkte waarmee water uit de kraan komt 

waterleiding (de) het geheel van leidingen waardoor water naar de kraan, de 

wc enz. loopt 

windenergie (de) bewegingsenergie door lucht (wind) om te zetten in een 

bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit 

zonne-energie (de) energie van de zon in de vorm van warmte en licht 

zuinig    1. weinig geld uitgeven 2. weinig energie verbruiken 

 

 


