
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Waarom gaan we van het gas af? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer, Scheikunde en Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Aardgas, energie, economie, milieu 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten 
in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden. 42: De leerling leert 
effecten te herkennen van keuzes op het gebied 
van werk, (…) consumeren en milieu. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: Kleding en milieu, 
metaalhonger, extreem weer, is vliegen slecht 
voor het klimaat en  de thorium-theorie. 
 
Antwoorden 
1 Vanwege de milieu-impact en de aardbevingen in 
Groningen.  
2 C. 1960 
3 Meer dan 265 miljard euro  
4 Het zandsteen klinkt in en door de druk ontstaan 
de aardbevingen.  
5 Omdat veel huishoudens en industrieën zijn 
aangesloten op het gas.  
6 Omdat dat gas eerst geconverteerd moet worden 
met stikstof en daarvoor is op dit moment niet 
voldoende capaciteit.  
7 Zoveel mogelijk buitenlands gas converteren voor 
de Nederlandse markt. Het gasgebruik in Nederland 
afbouwen. En de export van Nederlands gas naar 
het buitenland afbouwen.  
8 A. Nederlandse huishoudens (10 miljard kuub 
t.o.v. 5,5 miljard kuub in de industrie).  
9 2050 

Samengevat 
Aardgas uit Groningen gebruiken we voor het 
opwekken van energie, om te koken en om onze 
huizen te verwarmen. Maar: we gaan ‘van het gas 
af’. Omdat het oppompen van gas leidt tot 
bodemverzakkingen en omdat gas slecht is voor het 
milieu. Hoe gaat deze transitie in zijn werk? 
 
Kijkvragen 
1 Om welke twee redenen bouwt de Nederlandse 
regering de winning van gas af? 
2 Vanaf wanneer begon Nederland met het winnen 
van aardgas in Groningen? 
A. 1900 B. 1930 C. 1960 
 
3 Zoek op hoeveel geld Nederland sinds het begin 
van de gaswinning aan het aardgas heeft verdiend. 
4 Waardoor ontstaan de aardbevingen in 
Groningen? (Gebruik eventueel dit artikel voor 
meer informatie).  
5 De gaskraan kan niet in één keer worden 
dichtgedraaid. Waarom niet? 
 
6 Een oplossing voor de Groningers is om gas uit 
Rusland en Noorwegen te importeren, maar dit kan 
maar beperkt. Waarom? 
 

 
 
7 Welke drie oplossingen worden er genoemd om 
de Groningse gaswinning af te bouwen? 
8 Wie verbruiken er meer gas? 
A. Nederlandse huishoudens 
B.  De industrie in Nederland  
 
9 Minister Wiebes wil dat Nederland uiteindelijk 
helemaal gasvrij is, zowel van Gronings gas als van 
buitenlands gas. In welk jaar moet dit 
bewerkstelligd zijn? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/waarom-is-veel-kleding-kopen-slecht-voor-het-milieu-kleding-maken-en-weggooien-is-vervuilend/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-metaalhonger/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-extreem-weer-in-nederland/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-de-thorium-theorie/#q=milieu
https://npofocus.nl/artikel/7463/waarom-zijn-er-aardbevingen-in-groningen


  
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Waarom gaan we van het gas af? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer, scheikunde en aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: Kleding en milieu, 
metaalhonger, extreem weer, is vliegen slecht 
voor het klimaat en  de thorium-theorie. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘gaswinning’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer, scheikunde en aardrijkskunde.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Natuur en Leefomgeving 
Biobased economie 
 
HBO: 
Aarde en Milieu 
Life sciences 
 
WO: 
Scheikunde 
Future planet studies 
 

Samengevat 
Aardgas uit Groningen gebruiken we voor het 
opwekken van energie, om te koken en om onze 
huizen te verwarmen. Maar: we gaan ‘van het gas 
af’. Omdat het oppompen van gas leidt tot 
bodemverzakkingen en omdat gas slecht is voor het 
milieu. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 
Kijkvragen 
1 Om welke twee redenen bouwt de Nederlandse 
regering de winning van gas af? 
2 Vanaf wanneer begon Nederland met het winnen 
van aardgas in Groningen? 
A. 1900 B. 1930 C. 1960 
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Groningen? (Gebruik eventueel dit artikel voor 
meer informatie).  
5 De gaskraan kan niet in één keer worden 
dichtgedraaid. Waarom niet? 
 
6 Een oplossing voor de Groningers is om gas uit 
Rusland en Noorwegen te importeren, maar dit kan 
maar beperkt. Waarom? 
 

 
 
7 Welke drie oplossingen worden er genoemd om 
de Groningse gaswinning af te bouwen? 
 8 Wie verbruiken er meer gas? 
A. Nederlandse huishoudens 
B.  De industrie in Nederland  
 
9 Minister Wiebes wil dat Nederland uiteindelijk 
helemaal gasvrij is, zowel van Gronings gas als van 
buitenlands gas. In welk jaar moet dit 
bewerkstelligd zijn? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/waarom-is-veel-kleding-kopen-slecht-voor-het-milieu-kleding-maken-en-weggooien-is-vervuilend/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-metaalhonger/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-extreem-weer-in-nederland/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-de-thorium-theorie/#q=milieu
https://npofocus.nl/artikel/7463/waarom-zijn-er-aardbevingen-in-groningen

