
 1 / 11

Wat is de Voetafdruk?

In ‘Het Klokhuis over De Voetafdruk’ maakt Het Klokhuis vijf afleveringen over 
de impact van onze manier van leven op de aarde. De connectie tussen hoe 
je reist, eet, woont en consumeert en wat voor invloed dat op de planeet 
heeft is best ingewikkeld, maar kinderen maken zich zorgen over het klimaat 
en de wereld en zijn vaak opzoek naar een manier om hun impact te 
verkleinen.

Door te eten, te wonen, te kopen en te reizen gebruikt ieder van ons een  
stuk aarde. Dit noemen we de ecologische voetafdruk. Nederlanders leven 
letterlijk op te grote voet. Drie aardbollen, zoveel zouden we nodig hebben 
als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in Nederland. De Voetafdruk 
van de gemiddelde Nederlander is meer dan vijf hectare. Dat is te groot 
– als iedereen op de wereld zo’n voetafdruk zou hebben, zouden we drie 
planeten nodig hebben.
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De Voetafdruk in de klas
In dit lespakket laat Het Klokhuis op een visuele manier zien wat de 
Voetafdruk is, hoe het komt dat onze voetafdruk zo groot is, en wat  
we eraan kunnen doen. Met de online test kunnen kinderen zelf hun 
voetafdruk uitrekenen en experimenteren met andere levenskeuzes om  
hun voetafdruk aan te passen. 

Het Klokhuis over De Voetafdruk is een serie die zich goed leent voor gebruik 
in de klas. Het sluit aan bij kerndoel 39: Met zorg omgaan met het milieu.  
De opdrachten passen binnen het thema Duurzaamheid en focussen  
op verschillende vaardigheden: rekenen, experimenteren, ontwerpen, 
discussiëren en logisch redeneren. Het is geschikt voor groep 7 en 8, en  
met wat hulp ook geschikt voor groep 5 en 6.

Het pakket bestaat uit:
• 1 of meer Klokhuis-afleveringen
• De online voetafdruk-test
• Deze lesbrief + werk- en knipbladen

In de aflevering wordt de voetafdruk geïntroduceerd, daarna vullen 
leerlingen de online test in en ze gaan vervolgens met een aantal 
onderwerpen aan de slag om de concepten binnen de voetafdruk  
beter te begrijpen.

https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/kerndoel-39/
In dit lespakket laat Het Klokhuis op een visuele manier zien wat de Voetafdruk is, hoe het komt dat onze voetafdruk zo groot is, en wat we eraan kunnen doen. Met  HYPERLINK "https://voetafdruk.hetklokhuis.nl" de online test kunnen kinderen zelf hun voetafdruk uitrekenen en experimenteren met andere levenskeuzes om hun voetafdruk aan te passen. Het Klokhuis over De Voetafdruk is een serie die zich goed leent voor gebruik in de klas. Het sluit aan bij  HYPERLINK "https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/kerndoel-39/" kerndoel 39: Met zorg omgaan met het milieu. De opdrachten passen binnen het thema Duurzaamheid en focussen op verschillende vaardigheden: rekenen, experimenteren, ontwerpen, discussiëren en logisch redeneren. Het is geschikt voor groep 7 en 8, en met wat hulp ook geschikt voor groep 5 en 6.Het pakket bestaat uit:-1 of meer Klokhuis-afleveringen-De online voetafdruk-test-Deze lesbrief + werk- en knipbladenIn de aflevering wordt de voetafdruk geïntroduceerd, daarna vullen leerlingen de online test in en ze gaan vervolgens met een aantal onderwerpen aan de slag om de concepten binnen de voetafdruk beter te begrijpen.
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Een les zou er zo uit kunnen zien

1  Kijken van aflevering 1 over de Voetafdruk (15 min)

In deze aflevering wordt uitgelegd wat de voetafdruk is en waaruit-ie 
bestaat. Dit is de basis-informatie voor de rest van de les.

2  Doe de test! (15 min)
Leerlingen gaan uitrekenen hoe groot hun eigen voetafdruk is. Dat kan 
individueel, maar ook in groepjes achter een PC of tablet.

3 De voetafdruk buiten tekenen (30 min)
De klas gaat naar buiten om de omtrek van de voetafdruk te lopen in  
de omgeving van school.

4 Klassengesprek (15 min)
In het klassengesprek kunnen leerlingen vragen stellen en een korte 
discussie voeren over de voetafdruk.

5 Opdrachtencircuit (1 tot 1,5 uur)
In circuitvorm worden vier opdrachten uitgevoerd door groepjes leerlingen. 
Elke opdracht gaat over een onderdeel van de voetafdruk: eten, kopen, 
reizen en wonen. De opdrachten kunnen ook klassikaal worden gedaan,  
in aparte lessen, in combinatie met de bijbehorende tv-aflevering.
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Aan de slag!

0 Werkblad en printvel
Elke leerling werkt in de les op zijn eigen Voetafdruk-werkblad, waarop ze  
de antwoorden en resultaten van de opdrachten schrijven. 

Voor de opdracht Reizen moet er materiaal uitgeprint worden. Het printvel 
bevat een aantal kaartjes waarmee de opdracht uitgevoerd wordt. Het kan 
handig zijn de kaartjes op dik papier uit te printen of te plastificeren, zodat 
ze door de verschillende groepjes gebruikt kunnen worden.

1 De aflevering kijken
Vanaf 17 mei is aflevering 1 via deze link te bekijken.

2 De online Voetafdruk-test
De online voetafdruk-test kan gemaakt worden op laptops, tablets en 
telefoons. Als elke leerling zijn eigen device heeft om de test mee uit te 
voeren is dat handig, maar het hoeft niet. De test kan ook in groepjes 
gemaakt worden, of klassikaal op een digibord. We raden wel aan om de 
leerlingen zelf te laten experimenteren met de verschillende keuzes van  
de test; daarmee leren ze wat voor invloed bepaalde keuzes hebben op  
hun voetafdruk. 

Voordat de klas naar buiten gaat is het handig om klassikaal te laten zien 
hoe groot de voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is. In de online  
test zit een moment waarop je de voetafdruk op een kaart kan projecteren. 
Met deze keuzes krijg je in de test een voetafdruk van de gemiddelde 
Nederlander (50 stukjes land):
Vraag 1 Veel vlees, kaas of eieren
Vraag 2 22 graden en slecht geïsoleerd
Vraag 3 Gemiddeld op stroomverbruik letten en niet groene stroom
Vraag 4 Dagelijks in de auto en Benzine of diesel
Vraag 5 Gemiddeld naar het buitenland en de auto
Vraag 6 Gemiddeld vaak spullen en nieuw
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https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4909/de-voetafdruk-van-nederland
https://hetklokhuis.nl/voetafdruk
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3 De voetafdruk uittekenen
De leerlingen lopen de omtrek van de gemiddelde Nederlandse voetafdruk. 
Voordat je naar buiten gaat kan het handig zijn om de route vast uit te 
tekenen, maar dat is niet noodzakelijk. Tijdens het lopen van het rondje is  
het leuk om de voetafdruk bijvoorbeeld met stoepkrijt op de stoep of straat 
mee te tekenen.

4 Gesprek in de klas
Na de wandeling is het tijd voor een korte klassikale reflectie. Een paar 
voorbeeldvragen en antwoorden: 
 
Weten jullie nog wat voor grondsoorten er in de voetafdruk zitten?
• Grasland
• Akkerland
• Bossen
• Visgronden
• Bebouwde grond
• Energiegrond (CO2-bos)

Vond je de route groot? 

Wat zou je kunnen doen om je voetafdruk te verkleinen?
• Minder vlees eten
• Minder kaas eten
• Vaker op de fiets gaan
• Tweedehands spullen kopen
• Niet met het vliegtuig op vakantie gaan
• De kachel een graad lager zetten
• De minister president een brief sturen

Wat zou je sowieso niet doen om je voetafdruk te verkleinen?

Wat vind je dat anderen zouden moeten doen om hun voetafdruk te 
verkleinen?
• De politiek moet er meer geld en tijd in steken
• Bedrijven moeten duurzaam zijn
• Vlees moet duurder worden
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5 Opdrachtencircuit
De theorie over de ecologische voetafdruk is best ingewikkeld, dus zijn er 
verschillende opdrachten die telkens een deel van het verhaal uitleggen. Bij 
elke opdracht is achtergrondinformatie beschikbaar, mochten de leerlingen 
vragen hebben of er meer uitleg nodig is. Je kunt deze informatie van te 
voren te lezen, maar dat is niet noodzakelijk als je zelf voldoende kennis van 
het onderwerp hebt. In deze handleiding staat ook welke spullen er nodig 
zijn voor welke opdracht.  

De opdrachten zijn geschikt om in circuitvorm te doen: De klas wordt in vier 
groepjes verdeeld en elk groepje begint met een andere opdracht. Na een 
tijd draaien de groepjes door, zodat iedereen na drie keer doordraaien alle 
opdrachten heeft gedaan en het hele werkblad heeft ingevuld.

Rolverdeling in de groepjes
Het kan goed zijn om leerlingen te stimuleren om samen te werken. Bij alle 
opdrachten is het belangrijk dat de leerlingen de opdracht goed lezen en uit 
ervaring blijkt dat dat in groepjes soms lastig is. Daarom is het handig om 
per groepje een voorzitter aan te wijzen die de opdrachten voorleest.

Alternatieve lesopbouw 
Een andere optie is om de opdrachten te koppelen aan de verschillende 
Klokhuisafleveringen over het onderwerp. Elk onderwerp heeft een 
bijbehorende aflevering, deze vorm kan gebruikt worden nadat de 
afleveringen zijn uitgezonden; daarna zijn de afleveringen online 
beschikbaar. Dit zijn de uitzenddata:

• 24 mei 2022: De Voetafdruk van eten

• 31 mei 2022: De Voetafdruk van wonen

• 7 juni 2022: De Voetafdruk van kopen

• 14 juni 2022: De Voetafdruk van reizen
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Opdracht Eten  

Symbolenpuzzel

Benodigdheden
• Niets! De leerlingen kunnen deze opdracht zonder extra materialen 

uitvoeren.

Opdracht
In deze opdracht ontdekken leerlingen hoeveel meer land er nodig is voor 
dierlijke producten, door te rekenen met de benodigdheden voor 
verschillende soorten voedsel. Een koe geeft veel hamburgers, maar een 
koe eet ontzettend veel soja/graan en gras, en dat neemt veel ruimte in.  
Elk stuk voedsel wordt in de opdracht herleid naar een basisgrondstof,  
zoals graan, soja, gras en verschillende groentes.

Vijf feitjes over Eten binnen de voetafdruk
1 Eten heeft het grootste stuk land nodig – 30% van de totale voetafdruk 

van de gemiddelde Nederlander.
2 De helft van de voetafdruk van eten is nodig voor dierlijke producten 

– 30% voor vlees en 20% voor zuivel.
3 Voor dierlijke producten is veel land nodig omdat dieren zelf ook 

moeten eten. Vee eet voornamelijk gras en krachtvoer dat van soja, 
graan en mais wordt gemaakt.

4 Koeien laten boeren en scheten waarin veel methaangas zit, een sterk 
broeikasgas waarvoor een groot stuk CO2-bos nodig is.

5 Eet je twee dagen minder vlees, dan wordt je voetafdruk een stuk van  
50 bij 30 meter kleiner. Dat is 10% van de voetafdruk van eten! 
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Opdracht Kopen

Ontwerp je eigen duurzame kledingstuk

Benodigdheden
• Tekenmateriaal, zoals kleurpotloden, stiften, gekleurd papier, schaar  

en lijm

De opdracht
Leerlingen gaan in deze opdracht creatief aan de slag met het ontwerpen 
van hun perfecte kledingstuk. Dat is eentje die lang meegaat, makkelijk 
gerepareerd kan worden, en: het ziet er natuurlijk fantastisch uit. 

Fantasie is bij deze opdracht het sleutelwoord – het hoeft juist niet 
realistisch te zijn. De leerling krijgt hier tips voor bij de opdracht, maar  
voel je vrij om hierbij te helpen. 

Vijf feitjes over Kopen binnen de voetafdruk
1 Als je je telefoon twee keer zo lang gebruikt bespaar je 100 m2 op  

je voetafdruk
2 Je bespaart al gauw een paar procent op je totale voetafdruk als  

je tweedehands of gerecyclede kleding koopt.
3 Kleding recyclen is moeilijk omdat het vaak van meerdere soorten  

stof is gemaakt, wat lastig te scheiden is. 
4 Sinds 2020 is er een wet in de EU dat fabrikanten  

hun producten zo moeten ontwerpen dat  
ze gemakkelijk te repareren zijn.

5 Fabrikanten moeten in de toekomst  
zorgen dat er 10 jaar lang reserve- 
onderdelen beschikbaar zijn.
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Opdracht Reizen  

Het energiesysteem van auto’s

Benodigdheden
• De kaartjes van Printmateriaal Reizen, uitgeprint op dik papier en 

uitgeknipt.

De opdracht
In deze opdracht duiken de leerlingen in de energiesystemen van auto’s.  
Ze ontdekken hoeveel land er nodig is voor de verschillende typen energie. 
Dat doen ze door de kaartjes in de goede volgorde te leggen en daarna te 
tellen hoeveel land er nodig is voor de hele keten. Ze ontdekken welke auto 
de kleinste voetafdruk heeft. Sommige nummers zijn op de werkbladen al 
ingevuld om leerlingen op weg te helpen.

Vijf feitjes over Reizen binnen de voetafdruk
1 1% van de totale voetafdruk is voor het bouwen van wegen, 16% is het 

reizen zelf.
2 Als je met de trein naar Barcelona gaat in plaats van met het vliegtuig, 

bespaar je 2000 m2 op je voetafdruk.
3 10% van de voetafdruk van reizen komt van dagelijks verkeer, zoals met 

de auto naar werk of school.
4 In 2019 ging 30% van de schoolkinderen nooit op de fiets naar school.
5 Meer dan 50% van de autoritten in Nederland is korter dan 7,5 kilometer.
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Opdracht wonen

Benodigdheden
• Vier dezelfde doorzichtige glazen containers, zoals theeglazen of 

jampotjes
• Drie verschillende soorten materialen zoals: wollen sok, een theedoek, 

papier, aluminiumfolie
• Heet water
• Een thermometer
• Een stopwatch (kan ook op een telefoon)

De opdracht
In deze opdracht gaan leerlingen experimenteren met isolatiematerialen  
en oefenen ze met het bijhouden van resultaten van een experiment in een 
tabel. Het proefje test welk materiaal het beste isoleert. Dat doen ze door 
vier precies dezelfde potjes of glazen te vullen met precies evenveel heet 
water, en drie daarvan met verschillende stoffen te isoleren. Het kan handig 
zijn om de containers vast te isoleren voor de les, zodat de leerlingen 
meteen aan de slag kunnen met het experiment. Je kan een waterkoker 
gebruiken om aan het begin van het experiment water te koken, maar  
heet water uit de kraan werkt ook.

Vijf feitjes over Wonen binnen de voetafdruk
1 Het meeste land voor wonen is nodig voor het verwarmen van huizen. 

Vooral oudere, slecht geïsoleerde huizen hebben een grote voetafdruk.
2 Nieuwe huizen zijn bijna altijd energieneutraal dankzij goede isolatie.
3 Je kunt je voetafdruk met 10% verkleinen door de verwarming op  

19 graden te zetten en je huis goed te isoleren.
4 Voordat je een warmtepomp kunt gebruiken moet  

je huis eerst heel goed geïsoleerd zijn.
5 Naast verwarmen hebben ook bouwmaterialen (7%)  

en afval (4%) een aandeel in de totale voetafdruk  
van de gemiddelde Nederlander.
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Antwoorden

5  Eten
• Symbolenpuzzel 1

• Kaas: 135
• Soja: 5
• Rundvleesburger: 154

• Symbolenpuzzel 2
• Hamburger: 162
• Vegaburger: 18
• Pizza Pepperoni: 185
• Pizza Melanzane: 165

• Doordenker
• Hamburger met extra kaas: 205,75

6 Reizen
1 16 – 20 – 11 – 6 – 1 – 17- 7 – 12– 18
2 Benzineauto: 88 m2 voor een ritje van 100 kilometer
3 16 – 20 – 11 – 2 – 13 - 8 - 18 - 3 – 19 – 9 – 14

• Elektrische auto op grijze stroom: 47 m2 voor een ritje van 100 
kilometer

4 Wind
• 20 – 4 – 15 – 19 – 9 – 14
• 8 m2 voor een ritje van 100 kilometer (voor de productie van de 

windmolens en de infrastructuur)
5 Zon

• 10 – 5 – 9 – 14
• 12 m2 voor een ritje van 100 kilometer (voor de productie van 

zonnepanelen en de infrastructuur)
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