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Symbolenpuzzel 1 
Voor al ons eten en drinken hebben we  
een aantal stukjes land nodig. Kun jij uitrekenen hoeveel?

2 3

+ =4 2

= 1 m2 / 100 gram eten

3

6

22



 2 / 8

     De voetafdruk  werkblad eten recepten   
     in de klas

+ + +=
1/2

+ + +=
1/22

=
2

=

=

1

Symbolenpuzzel 2 
Hier staan een rundvleesburger, een vegaburger, een pizza met vlees en een 
vegetarische pizza. Kun je uitrekenen hoeveel stukjes land daarvoor nodig zijn?
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Doordenker
Een stukje land stelt de hoeveelheid vierkante meter per 100 gram voor.  
Stel dat je een extra plakje kaas van 25 gram op je hamburger doet,  
hoeveel stukjes land heb je dan nodig?

Doordenker
Hoe ziet jouw lunch eruit vandaag? Probeer uit te rekenen hoeveel  
stukjes land je daarvoor nodig hebt
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De voetafdruk van kopen verkleinen doe je het makkelijkst door spullen langer 
te gebruiken voordat je ze weggooit. Best lastig bij kleding, want soms gaat het 
kapot of pas je het niet meer omdat je groeit.

In deze opdracht ontwerp je je eigen ideale kledingstuk. 

• Waarvan is jouw kledingstuk gemaakt?
• Zit jouw kledingstuk strak of juist los?
• Met kleding kun je helemaal jezelf zijn. Maak dus iets wat echt bij jou past  

en wat jij heel mooi vindt.

Alles mag!
Teken hier jouw ideale kledingstuk!
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De goede volgorde
Hoe komt een auto aan z’n energie? Op elk kaartje staat een belangrijke stap  
in het proces. Kun jij ze in de goede volgorde leggen? We hebben er vast een 
aantal voor je ingevuld.

Tip: gebruik de vetgedrukte woorden!

Stap 1  
Op dit moment rijdt 80% van de auto’s in Nederland op benzine. Leg de kaartjes 
voor benzineauto’s in de goede volgorde, en schrijf de volgorde hieronder.

Stap 2  
De stukjes land op de kaartjes zijn het aantal  
vierkante meters dat je nodig hebt om 100 kilometer  
te rijden. Tel alle stukjes land van de kaartjes bij  
elkaar op om uit te rekenen hoeveel vierkante  
meters je nodig hebt om 100 kilometer te rijden  
in een benzineauto.

Stap 3  
Om een elektrische auto op te laden heb je elektriciteit nodig. Die elektriciteit 
wordt op een andere plek opgewekt. Dat wordt nu nog voor het grootste deel 
gedaan in een gascentrale, waar aardgas wordt verbrand om elektriciteit op te 
wekken. Leg de kaartjes voor dat systeem in de goede volgorde.

Hoeveel stukjes land heb je nodig voor een ritje  
van 100 kilometer met zo’n elektrische auto?
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Stap 4  
Elektriciteit kan ook opgewekt worden door windenergie of zonne-energie. Leg 
de kaartjes voor deze processen ook in de goede volgorde en reken uit hoeveel 
stukjes land je nodig hebt voor een auto die alleen op windenergie rijdt. Reken 
daarna uit hoeveel stukjes land je nodig hebt voor een auto die alleen op 
zonne-energie rijdt. 

Op windenergie

Op zonne-energie

Doordenker   
De voetafdruk van een elektrische auto hangt af van waar de elektriciteit 
vandaan komt: de Energiemix. Het liefst zouden we alle elektriciteit met 
zonnepanelen en windmolens willen opwekken, maar dat kan nog niet.  
Daarom moeten we een deel nog opwekken met aardgas.
De energiemix van Nederland was in 2020:
• 70% aardgas
• 15% windenergie
• 5% zonne-energie
• 10% overige energiebronnen, zoals kernenergie en biomassa

In de stappen hierboven heb je uitgerekend hoeveel stukjes land je nodig hebt 
voor een auto die 100 kilometer op elektriciteit van gas, wind of zon rijdt. Hoeveel 
stukjes land heb je nodig voor een elektrische auto die 100 kilometer rijdt op de 
gemiddelde energiemix van 2020? Voor de overige energiebronnen mag je 
hetzelfde aantal stukjes land gebruiken als voor zonne-energie. 

Tip: je kunt dit ook uitrekenen door je voor te stellen dat  
een auto van aardgas-elektriciteit 70 kilometer rijdt, een  
auto van windenergie-elektriciteit 15 kilometer, een auto  
van zonne-energie-elektriciteit 5 kilometer. En dan die 10% nog…
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De isolatietest 
In deze opdracht ga je verschillende soorten isolatiemateriaal testen. In je huis 
zit dat materiaal in de muur, om ervoor te zorgen dat de warmte binnenblijft in 
de winter, en buiten blijft in de zomer.

Materialen
• Vier dezelfde containers, zoals plastic  

flessen, glazen potten, etc.
• Drie soorten isolatiemateriaal
• Een thermometer die je snel kan aflezen
• Een stopwatch of klok
• Heet water

Methode
1 Bekleed elke container met een ander materiaal,  

zodat je drie dezelfde containers hebt die elk  
geïsoleerd zijn met een ander materiaal, en  
eentje zonder isolatie.

2  Vul alle vier containers met evenveel heet water,  
tot aan een vulstreepje. Zorg ervoor dat er  
evenveel water in alle containers zit!

3  Meet meteen nadat je alle containers hebt gevuld  
met water de temperatuur in de containers.

4 Zet de stopwatch op 10 minuten.

5 Bedenk op welke manier je de temperaturen in  
onderstaande tabel het beste kan bijhouden.

6  Meet elke 2 minuten de temperatuur van het water  
in de containers.

 Tip: om zo accuraat mogelijk te vergelijken meet je  
met zo min mogelijk tijd tussen de verschillende  
containers. Snel werken dus!

7  Na 10 minuten meet je nog één keer de temperatuur.
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Resultaten

Conclusie
Welk materiaal is het beste isolatiemateriaal?


