REKENEN MET GAS
WERKBLAD

Het grootste deel van de energierekening wordt
bepaald door het gebruik van gas. Heb jij wel eens
bekeken hoeveel het gebruik van gas is? Als je dit
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werkblad hebt gemaakt, hebje geleerd hoeje stap
voor stap kunt uitrekenen hoeveelgas er wordt
verbruikt in huis en op school.

Naam

Groep

Warm water
Gas wordt onder andere gebruikt om water op te warmen,

bijvoorbeeld om te douchen. De volgende vragen gaan
over douchen en in bad gaan. Een waterbesparende
douchekop gebruikt ongeveer 40 liter water per 5

minuten. Het kost 0,17 m3 gas om die 40 liter water op te
warmen. Voor een warm bad heb
je 0,57 m3 gas nodig.
Hoe lang sta jij meestal
onder de douche? __ minuten
Hoeveel kubieke meter

B gas (m3) is daarvoor nodig?

m per douchebeurt

@ Hoevaakdouche

jijperweek? __ aantalkeer per week

° gas
Hoeveel
kubieke
meter
(m3) is daarvoor nodig?

m? per week

@ Hoevaakgajij per

weekinbad? __ aantal keer per week

Heb
je geen bad?
VuldanO in

° gas
Hoeveel
meter
(m3) kubieke
is daarvoor
nodig?

m? per week

° Hoeveel gas is er in totaal nodig voorjouw
á

douchen en in bad gaan per week?

m per week
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Hoeveel personen gebruiken bij jou in huis

/

de douche en het bad?
(reken jezelf ook mee)

personen

Stel dat iedereen in huis net zo lang en zo vaak doucht

5

en in bad gaat als jijzelf. Hoeveel kubieke meter gas is
daarvoor per week nodig?

M3 gas per week

e En hoeveel per jaar? __
—
m3 gas per jaar
Met korter douchen, bespaar
je niet alleen gas, maar

5

ook water. Veel mensen douchen heel lang. Kan je een
tip bedenken hoe je het vol kunt houden om korter
te douchen?

Warm water

Het meeste gasverbruik wordt bepaald door de

ÍĲ

verwarming. Ruim driekwart (75%) van het gasverbruik in
huis en op school wordt zelfs bepaald door

de verwarming!

° Een huishoudengebruiktgemiddeld 1.600 m3gas.

Hoeveel kubieke meter (m3) wordt dan gebruikt voor

de verwarming?
m3 gas

Y

Weet je nog?
Ruim driekwart (75%) van

het gasverbruik is voor de

verwarming!

° Een schoolgebruiktgemiddeld 25.000 m3gas.

Hoeveel kubieke meter (m3) wordt gebruikt voor de

verwarming?

*

Weet je nog?
M3 gas

Ruim driekwart (75%) van

het gasverbruik is voor de
verwarming!
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Wanneer wordt meer gas verbruikt?
In de zomer of in de winter?

° Waarom?

Meestal staat de verwarming overdag op 19 °C en wordt

de verwarming 's-nachts lager gezet. Kijk thuis maar eens
hoeveel graden het overdag en 's-nachts binnen is. De
temperatuur kan je aflezen op de thermostaat. Hangt er

op school ook een thermostaat?
Als je de verwarming 1 graad lager zet, scheelt dat ruim
5% in het gasverbruik!

Hoeveel gas kan je thuis per jaar besparen als je de
verwarming 1 graad lager zet?

*
Weet
je nog?
Per jaar gebruikt een huishouden

M3 gas

gemiddeld 1.600 m3 gas

e En hoeveel gas kan er op school bespaard worden als
de verwarming 1 graad lager wordt gezet

Weet
je nog?
Per jaar gebruik een school

m3 gas

@ Ervalt heelveel energiete besparen op de

verwarming! Bedenk drie manieren om energie te
besparen zonder in de kou te hoeven zitten in huis of
op school.

Rekenen metg
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gemiddeld 25.000 m3 gas.

@ Wathebjegeleerdvan ditwerkblad?

Kleur
de tekeningen in!

