
BEGRIJPEND LEZEN: MIJN VOETAFDRUK    NAAM: 

OPDRACHT: 

1) Lees de tekst in je taalboek B op pagina 89-90. 

2) Beantwoord de vragen. Zorg steeds voor een goede antwoordzin. 

3) Klaar? Ga naar de schoolwebsite en verbeter je antwoorden met groen. 

 

1. Wat hoort bij de tekst? Kruis in elke kolom één optie aan. 

 fictie 

 non-fictie 

 expressieve tekst 

 ontspannende tekst 

 instructieve tekst 

 activerende tekst 

 overtuigende tekst 

 informatieve tekst 

 

2. Hoe staat het in de tekst? Noteer steeds één woord als antwoord. 

• het milieu, het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan 

tot elkaar en hun omgeving 

ecosysteem 

• genoeg geld om eten en drinken te kopen, het niveau van de welvaart 

levensstandaard 

• herstellen, weer op krachten komen 

recupereren 

 

3. Rangschik chronologisch.  

 

1 We verbruiken ontzettend veel natuurlijke hulpbronnen. 

3 Gevolg: onze ecosystemen zullen het begeven. 

2 De aarde kan al het ‘afval’ niet meer verwerken dat uit onze activiteiten voorkomt. 

 

 

 

 

 



4. Ons aardoppervlak – Vul het schema aan. 

 

aardoppervlakte 

delen die natuurlijke hulpbronnen 

voortbrengen 

delen die GEEN natuurlijke 

hulpbronnen voortbrengen 

delen die niet meteen ontgonnen 

(=grond is geschikt) kunnen 

gemaakt worden 

voorbeelden: 

akkers 

bossen 

vijvers 

voorbeelden: 

 

woestijnen 

ijskappen 

voorbeeld: 

bodem van oceanen 

 

5. Onze voetafdruk – Vul het schema aan. 

ecologische voetafdruk 

Wat?  

De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde 

 

Hoe?  

we zetten alles wat iemand verbruikt om in oppervlakte 

 

Grootte voetafdruk 

bepalen? 

alles wat je consumeert draagt ertoe bij: 

- wat je eet 

- wat je drinkt 

- wat je draagt 

- hoe je reist 

 

Waarom kost het 

ruimte? 

- omdat het verbouwd moet worden 

- omdat het geproduceerd moet worden 

- omdat het vervoerd moet worden 

- omdat er bomen voor gekapt worden 

- omdat het CO2 uitstoot 

 



voldoende ruimte 

voor alle mensen en 

natuur? 

- elke bewoner: 2,1 hectare 

- Eerlijk Aarde - aandeel 

 

6. De landenlijst. België staat op de 6de plaats met 7,09 hectare per persoon. Is het positief of 

negatief om zo hoog op de lijst te staan? Verklaar! 

Het is negatief om zo hoog op de lijst te staan. We hebben een veel te grote voetafdruk per 

persoon in vergelijking met het Eerlijk Aarde -aandeel. 

 

7. Hoe kunnen we onze voetafdruk verkleinen? Geef vier goede oplossingen. 

1) bewust moeten eten 

2) afvalberg verkleinen 

3) duurzaam consumeren 

4) geen water verspillen of vervuilen 

5) zo veel mogelijk groene energie opwekken en verbruiken 

6) op een verantwoorde manier je verplaatsen en met vakantie gaan 

 

 

 


