Vragen voor de Groene Kwis van Duurzaam Holten op 7 oktober 2017

HEIDEBEHEER
1. Hoelang zou het duren tot dat de heidevelden op de Sallandse
Heuvelrug zijn verdwenen en zijn dichtgegroeid tot bos, als we
niets doen,?
A. 10 tot 12 jaar
B. 15 tot 20 jaar
C. 25 tot 40 jaar
2. Hoeveel vrijwilligers zijn er op de heidevelden van het Holtense
deel van de Sallandse Heuvelrug regelmatig bezig met zagen,
knippen en spitten van bomen en boompjes om de heidevelden
in stand te houden ?
A. ongeveer 15 vrijwilligers
B. ongeveer 25 vrijwilligers
C. ongeveer 40 vrijwilligers
3. Welke scholen uit Rijssen-Holten doen regelmatig mee met
groepen leerlingen - door zagen, knippen en spitten van
boompjes - om de heidevelden in stand te houden ?
A. alle basisscholen in Holten
B. alle basisscholen in Rijssen-Holten
C. sommige basisscholen en sommige scholen voor Voortgezet
Onderwijs in Rijssen-Holten
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ECOLOGISCH GROENBEHEER
4. Wat verstaan we onder Ecologisch Groenbeheer door de
gemeente?
A. regelmatig maaien zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken
B. geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en minder vaak maaien
en het maaisel steeds afvoeren
C. alleen maaien als de bermplanten te hoog worden en geen
bestrijdingsmiddelen gebruiken
5. Doet de gemeente Rijssen-Holten aan Ecologisch Groenbeheer?
A. ja, maar alleen op de bermen buiten de bebouwde kom
B. ja, maar slechts op enkele percelen openbaar groen
C. nee, nog niet
6. Wat is het voordeel van Ecologisch Groenbeheer?
A. burgers kunnen genieten van bloeiende planten in de berm
en altijd mooie boeketten van wilde bloemen plukken langs
de wegen
B. boeren krijgen daardoor kruidenrijker voer voor hun vee uit
hun weilanden, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de
melk en van het vlees.
C. alle diersoorten (bijv. zoogdieren, bijen, vlinders) kunnen zich
beter handhaven doordat er meer verbinding komt tussen de
verschillende natuurgebieden
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DUURZAAMHEIDSVISIE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN
7. Welke doelstelling heeft de gemeente zich gesteld voor de
vermindering van de hoeveelheid restafval tussen 2015 en 2020?
A. van 200 kg naar 100 kg per inwoner per jaar
B. van 100 kg naar 50 kg per inwoner per jaar
C. van 300 kg naar 200 kg per inwoner per jaar
8. Op welke investering kan je als particulier de BTW terug krijgen?
A. aanschaf van zonnepanelen
B. aanschaf van een hout-pallet- kachel
C. aanschaf van een warmtepomp
9. Hoeveel openbare laadpalen voor elektrische auto’s staan er
momenteel in de gemeente Rijssen-Holten?
A. 8 gewone laadpalen en 1 sneloplader
B. 6 gewone laadpalen
C. 5 gewone laadpalen en 1 sneloplader
10. Hoeveel liter water wordt er gemiddeld in Rijssen-Holten per
persoon per dag gebruikt?
A. 12 liter water
B. 53 liter water
C. 126 liter water
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ENERGIEBESPARING
11. Hoeveel zonnepanelen heeft een gemiddeld (2 volw + 2kk)
gezin nodig om al haar energie op te wekken ?
A. ongeveer 30 zonnepanelen
B. ongeveer 15 zonnepanelen
C. ongeveer 20 zonnepanelen
12. Hoeveel huishoudens hebben in Rijssen-Holten met
bemiddeling van Duurzaam Holten zonnepanelen geplaatst?
A. ongeveer 250 huishoudens
B. ongeveer 100 huishoudens
C. ongeveer 150 huishoudens
13. Hoe vaak kan een auto rond de aarde rijden met de CO2 die
bespaard wordt door de xxx huishoudens uit de vraag 12 ?
A. 1 rondje om de aarde
B. 10 rondjes om de aarde
C. 30 rondjes om de aarde
14. Hoeveel % van je gasverbruik kun je besparen met een
ventilatie-warmtepomp die momenteel met bemiddeling van
Duurzaam Holten wordt aangeboden ?
A. 15 %
B. 30 %
C. 5 %
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REPAIRCAFE

EN

TUIN van DUURZAAM HOLTEN

15. Wat is de slogan van Repaircafe Nederland ?
A. We fiksen het voor u!
B. Repareren zonder mankeren!
C. Weggooien kan altijd nog!
16. Met welk defect artikel komen Holtenaren het meest naar het
Repaircafe?
A. stofzuigers
B. koffiezetapparaten
C. bladblazers
17. Hoe wordt de tuin van Duurzaam Holten bewaterd als het
onvoldoende regent voor de groenten en bloemen?
A. dan komt de brandweer langs
B. alle vrijwilligers komen met een grote gieter water
C. door de Gevulde Waterkruik

BONUSVRAGEN (voor het vaststellen van de winnaar als
meerdere partijen evenveel punten hebben)
18. Welke autorijder verbruikt het minste energie?
A. een vlees-etende Tesla rijder
B. een vegetarische Hummer-rijder
19. Welk bedrag heeft de gemeente Rijssen-Holten gereserveerd
voor de uitvoering van haar beleidsplan Duurzaamheidsvisie
2016-2019 ? (14-07-2016 vastgesteld door de gemeenteraad)

