
de kringloop
Een kring van verschillende schakels, zonder eind en zonder begin. Een 
kringloop heeft een vaste volgorde en vaste schakels. De schakels zijn van 
elkaar afhankelijk. Als je er een schakel tussenuit haalt, stopt de kringloop.

recyclen
Afval helemaal of deels opnieuw gebruiken, zodat het deel blijft uitmaken van de kringloop.

afbreekbaar
De natuur kan het opruimen.

de plastic soep
Een grote hoeveelheid plastic afval wat in zee drijft en het milieu vervuilt. Zeedieren eten het plastic 
en sterven.

het broeikaseffect
De beschermende ozonlaag om de aarde voorkomt dat alle warmte weer in de ruimte verdwijnt. 
Als de laag dikker wordt, kan er minder warmte verdwijnen en wordt het warmer op de aarde.

de klimaatverandering
Een verandering van het weer in een gebied over een langere tijd. Het weer wordt wat kouder of 
warmer, en droger of juist natter.

duurzaam
Goed voor de natuur, waardoor de aarde minder snel uitgeput raakt.

het hergebruik
Het opnieuw gebruiken van een artikel, zonder het heel erg te veranderen.

het keurmerk
Een garantie, bijvoorbeeld dat een product veilig is of dat het duurzaam gemaakt is.

diervriendelijk
Iets wat diervriendelijk geproduceerd is, komt van dieren die een goed leven gehad hebben.

de milieuwetten
Regels van de overheid om de natuur te beschermen en milieuvervuiling te verminderen.

het energielabel
Informatie op een elektrisch apparaat, een auto of een gebouw over hoe energiezuinig het is.

biologisch voedsel
Voedsel dat geproduceerd is zonder gif of kunstmest te gebruiken. Er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het milieu, de natuur en het welzijn van dieren.

de bijvangst
Bij het vissen in je netten per ongeluk andere dieren vangen, zoals zeehonden en dolfi jnen.
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de zonnecollector
Een met glas afgedekte plaat die water verwarmt. In de plaat zitten buisjes waar water doorheen 
stroomt. Dat water wordt verhit door zonnestraling.

het zonnepaneel
Een plaat die zonne-energie omzet in elektriciteit.

de katalysator
Een apparaat in de auto dat de meest vervuilende stoffen uit uitlaatgassen haalt.

de biobrandstof
Een brandstof die gemaakt wordt van planten of natuurlijk afval. Auto’s die op biobrandstof rijden 
zijn minder vervuilend dan auto´s die op benzine of diesel rijden.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

JAARGROEP 8

2

B E G R I P P E N L I J S T
Thema 4

Milieu


