
 

Giftige Stoffen 
 

 

Inleiding 

In dit werkstuk ga ik het hebben over giftige stoffen. Maar niet over gif van bijv. een slang, 

maar giftige stoffen die de mens heeft gemaakt en uit auto’s en fabrieken komen. Ik heb 

voor dit onderwerp gekozen omdat ik het ernstig vind wat die stoffen allemaal doen. Ook 

vind ik het interessant waar het van wordt gemaakt. Zoals ik al zei vind ik het dus 

interessant, daarom leer jij in deze tekst: waar wordt het van gemaakt, hoe wordt het 

gemaakt en nog veel meer. Maar wat heb ik nu aan deze informatie? Denk je misschien. 

Maar met deze informatie kun je er meer over leren en wordt je er ook bewust van wat het 

nou allemaal doet.  

 

 



 
 

Hoofdstuk 1. Wat zijn giftige stoffen? 

 

1.1 De giftige stof uitlaatgas 

De giftige stof uitlaatgas komt voornamelijk uit voertuigen. Deze stof bestaat uit: 

Zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NO x). Beide bevatten verzuring en Broeikasgas 

koolstofdioxide (CO 2). Andere schadelijke stoffen in uitlaatgassen zijn roet- en fijnstof deeltjes. 

Maar de auto’s zijn wel voorzien van drieweg katalysatoren die de ergste stoffen moeten 

tegenhouden. Kleur laat de toestand van de motor zien. Zo is het: Wit als er water of antivries in de 

cilinder zit, Blauw als er motorolie in de cilinder zit en tot slot zwart als er roet in de cilinder zit door 

teveel brandstof in de cilinder. Tot zover over de uitlaatgas.  

1.2 Gasfabrieken 

We gaan het nu hebben over de gasfabrieken, want die zorgen er ook voor dat de wereld een stuk 

ongezonder wordt. De gas wordt van Droge destillatie van steenkool gemaakt, maar je hebt ook 

lichtgas fabrieken. Daar is het hoofddoel om juist gassen te maken, en cokes zijn een bijdoel. Je 

hebt ook een cokesfabriek, daar is het precies het tegenovergestelde, want daar worden de cokes 

voornamelijk geproduceerd  voor het smelten van ijzer en het maken van staal. Maar door de 

ontdekking van aardgasvelden, zijn de fabrieken tegen het eind van de 20ste eeuw overbodig 

geworden.  

1.3 De eerste motor 

De eerste motor werd in 1862 uitgevonden door Etienne Lenoir voor zijn hippomobile. Deze motor 

was voorzien van lichtgas. Maar toen de Duitser Nikolaus Otto verbeteringen aanbracht in 1878 

werd de motor pas succesvol. Maar de grootste verbeteringen werden gedaan door de Duitser 

Rudolf Diesel. Vandaar ook diesel 

 

 

 

 
2 



 
 

Hoofdstuk 2. Wat doen de stoffen? 

 

2.1 Dampkring  

Een van de meest bekendste gevolgen van die gassen is wat het doet met de dampkring. De dampkring 

is een groot krachtveld om de aarde heen. Die houdt allemaal stoffen op de aarde en van de aarde. Maar 

de giftige stoffen waar je net over hebt gelezen, die maken de dampkring kapot. En zonder dampkring 

kunnen wij dus niet leven.  

2.2 Klimaat 

Ook een van de bekende gevolgen is de verandering in het klimaat. Want door die stoffen gebeurt 

momenteel de zogeheten “Global Warming”. Global Warming betekent opwarming van de aarde in 

het Nederlands. Maar door de Global Warming smelt het ijs van de Noordpool. En dat ijs dat 

gesmolten is wordt water, dat water komt in de zee en dan komt er zoveel water in de zee dat de 

zeespiegel stijgt. En vooral wij als Nederland hebben dan een probleempje. Want de helft van 

Nederland staat nogal wat meters onder de zeespiegel. Dat betekent dat wij hogere dijken moeten 

bouwen. Anders overstroomt ons land. En dat bouwen kost een hoop geld! 

2.3 Milieuvervuiling 

Natuurlijk is het ook milieuvervuiling. Als er wat giftige stoffen op de grond komen, gaat het via de 

wortels in de planten. Maar sommige van die planten eten wij als mens weer op. Daar kunnen wij 

dus ook ziek van worden. En de planten zijn niet alleen voedsel voor de mens, maar ook voor vele 

dieren. En raad eens wat men eet, vlees! En als de dieren gif binnenkrijgen via de plant, krijgen wij 

het ook via vlees binnen! en dat  betekent dat we dubbel gif binnenkrijgen. Plus bomen geven ons 

zuurstof.  

2.4 Opsomming 

Met al deze dingen die misschien in een paar eeuwen gaan gebeuren, denk ik zelf dat de mens niet 

zo heel lang te leven heeft als we nu niks doen. Maar wat kun je dan doen vraag je je af? dat ga je in 

het volgende hoofdstuk lezen  
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Hoofdstuk 3. Wat kun je doen voor een schone aarde? 

 

3.1 Een beter milieu begint bij jezelf 

Zelf kun je heel goed ervoor zorgen dat het milieu schoner wordt van stoffen. Daarvoor kun je je auto 

vervangen, energie besparen en acties steunen. De overheid steunt je daar dan ook in zodat het een 

stukje makkelijker gaat. De overheid doet dit door subsidies op milieuvriendelijke te zetten, en bij 

milieu onvriendelijke doen ze soms juist extra belasting zodat de milieuvriendelijke producten je 

meer aantrekken. Ook deelt de overheid informatie uit over hoe jij er echt zelf aan kan zorgen dat je 

gezonder leeft. 

3.1 Auto  

Wat heel erg gaat helpen is een elektrische auto. Die werkt namelijk op elektriciteit in plaats van 

uitlaatgas. Ook kun je je auto vervangen voor een auto die op water rijdt. Ook is het beter om meer 

op de fiets te doen. Want uit de fiets komen geen giftige stoffen. 

3.2 Lamp  

Ook hebben lampen er invloed op dus: Doe je lampen uit als je niet thuis bent. Ook kun je op het 

internet kijken voor lampen die goed voor de natuur zijn. Je moet ook vooral geen groene lamp 

plaatsen in de buurt van natuur. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat dat het gedrag van 

vleermuizen en bosmuizen aantast. ook is bewezen dat dat insecten aantrekt die dus sneller in een 

spinnenweb komen. 

3.3 Overheid 

Een groot deel van de veranderingen zou gedaan moeten worden door de overheid. Aangezien de 

overheid zo machtig is dat ze de grote veranderingen zoals bijvoorbeeld fabrieken weghalen kunnen 

aanpassen, zou een groot deel door hun moeten gebeuren. Maar de overheid steunt je om 

bijvoorbeeld gezonder eten goedkoper te maken. Maar dit betekent niet dat dat het goedkoopste is. 

maar wel goedkoper dan het zou zijn zonder steun. Zodat de producten meer concurrerend zijn. 
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3.4 Steun acties 

In plaats van zelf veel doen, kun je ook acties steunen. Die acties kunnen met bijv. ideeën naar 

mensen met veel macht (o.a. overheid). Daar kunnen ze bespreken of het idee waar gemaakt kan 

worden. 

 

 

Conclusie 

Samenvatting 

Je hebt net gelezen over de giftige stoffen: uitlaatgas en de stoffen uit gasfabrieken. Ze 

passen het milieu, het klimaat en de dampkring aan. Doordat dit gebeurd wordt de natuur 

en de dier vegiftigd. Doordat dat gebeurd wordt de mens die beide dingen eet ook 

vergiftigd. Maar wij zijn als Nederland ook niet zo heel lang meer veilig van water, omdat 

door de Klimaatverandering de noordpool helemaal aan het smelten is. Maar aan al deze 

slechte  dingen kun jij wat doen. 

Conclusie 

De giftige stoffen zijn slecht voor de natuur. Maar wij kunnen daar met zijn allen wat aan 

doen. Zoals je lamp uitdoen als je een weg gaat. De overheid steunt je hier dan ook in. Je 

hebt ook dingen in deze tekst geleerd over waar de stoffen van gemaakt zijn en waar ze 

vandaan komen. 

 Wat heb je geleerd? 

Je hebt geleerd waar de stoffen van gemaakt zijn en waar ze vandaan komen. Ook heb je 

geleerd wat ze allemaal doen en wat jij samen met de overheid hiertegen kan doen.  
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