Speurtocht Monumenten & Duurzaamheid
Antwoorden op de vragen
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Het duurzame warenhuis Van Nature
Maaien, hooi harken en opstapelen, spierkracht
Dierenriem of horoscoop
In getijdenboeken = gebedenboeken
De Johannieters ofwel de Maltezer Orde
Omdat de commandeur van de orde hier woonde.
Bier
De Sint-Janskapel.
Het gras (misschien het beekje ook een beetje)
Voor onderwijs, als Latijnse school.
Het Stedelijk gymnasium
Voor Pouderoyen Compagnons, vormgeving van stad en land (stedenbouwkundig bureau)
Biologisch brood
Een krakeling (koekje)
Een Weeshuis
Aan de 4 wezen (in het portaal bovenaan de trap)
Zelf planten eten is zuiniger dan eerst dieren planten laten eten en dan dieren opeten. Ook
goed: veevoer komt voor 70% niet uit Nederland. Op andere plekken in de wereld worden
er bossen voor gekapt.
Paters karmelieten
Titus Brandsma
Studentenhuisvesting
Zonneboiler
Voor een rijtuig met paarden.
Paarden gebruiken hun spierkracht, die is vernieuwbaar (door ze te voeren).
De poep (paardenvijgen genaamd).
Voor mest, de keutels werd opgeraakt en waren geld waard.
De paal kon omgeklapt worden.
LED-verlichting.
Er is geen elektriciteit voor nodig. (Een koelkast op zonne-energie is wel duurzaam)
Een windmolen
Het stond hoog en ving zo meer wind. (Buiten de muren was het open veld en er mocht
niets gebouwd worden. Anders konden belegeraars zich er achter verschuilen)
Centrale verwarming met water dat verwarmd wordt door aardgas.
Ze kunnen opraken, vervuilen de lucht en dragen bij aan klimaatverandering (door CO2)
Achter de toonbank is een verhoging met een trapje.
Voor repareren zijn minder grondstoffen (leer, kunstof) en energie nodig dan voor nieuw
gemaakte.
Tweedehands spullen hoeven niet nieuw gemaakt te worden en kosten dus geen
grondstoffen en energie.
Vegan (oftewel veganistisch
Eieren, vis, kaas, boter, soep met vleesbouillon en …
Katten
Voedselkoöperatie

