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De gemiddelde Nederlandse ecologische voetafdruk is ongeveer 9,0 ton CO2 per jaar. Op dit werkblad 
staan verschillende categorieën met het gemiddelde per Nederlander en een korte uitleg hoe je een 
schatting kan maken. Zoek op hoeveel kilometers of kWh/m3 jij gebruikt. Deel dat door het gegeven 
getal om de hoeveelheid ton CO2 te bereken. Stapel (of kleur) per categorie daarna voor elke 0,5 ton 
CO2 1 blokje. Gebruik de rekenmachine op je telefoon om de berekeningen te maken. 

In de lucht - 0,5 ton  (1 donkergroene  blokjes)
Dit is het meest uitlopende deel van de voetafdruk, want sommige mensen vliegen veel, anderen helemaal 
niet. 

Een voorbeeld:
Aantal vliegkilometers: 11.727 km (retour Amsterdam - New York)
Kilometers ÷ 7200 =  11.727 ÷ 7200 = 1,63 ton CO2. 

Benodigde gegevens: aantal vliegkilometers per jaar via www.afstand-berekenen.com/  

Aantal vliegkilometers:  _______________  km

Kilometers ÷ 7200 = ________________ ton CO2. 

Thuis - 1,7 ton  (3 lichtgroene blokjes)
We kijken hier naar de hoeveelheid elektriciteit en gas die een gemiddeld huishouden gebruikt. Voor Neder-
land is dat  2.800 kWh elektriciteit en 13.000 kWh aardgas. Voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 
het verbruik per persoon 1272 kWh elektriciteit en 5909 kWh gas. Neem je groene stroom of gas af? Dan is je 
uitstoot verwaarloosbaar klein. Dat betekent: 0 blokjes!

Benodigde gegevens: hoeveelheid kWh elektriciteit en/of gas via je jaarnota. 

Hoeveelheid elektriciteit per persoon in je huishouden ________________kWh

kWh elektriciteit ÷ 3200 = ________________ ton CO2 
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Heb je Duplo of Lego? Bouw 
het na met echte blokjes! Als 
je deze zelf niet hebt kan je ze 
misschien lenen van een buur 
of buuf of van vrienden. Deze 
opdracht is het leukste wan-
neer je blokjes kan gebruiken. 
Heb je geen blokjes dan kan 
je de tekening op het werk-
blad gebruiken om de blokjes 
in te tekenen. In de opdracht 
staat tussen haakjes om 
welke blokjes het gaat in het 
voorbeeld hiernaast.  Als je 
echt blokjes gebruikt kun je 
zelf de kleuren kiezen.

Elk blokje staat voor 0,5 ton Co2
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Hoeveelheid gas per persoon in je huishouden:  _______________ kWh of  _______________ m3

kWh gas ÷ 4800 = _______________ ton CO2  of   m3 gas ÷ 435 = _______________ ton CO2 

Nu mag je ze bij elkaar optellen:  _______________ ton CO2 (elektriciteit) +  _______________ ton CO2 (gas) 

= _______________ CO2

Op de grond - 1,3 ton  (3 gele blokjes)
Dit is gebaseerd op gemiddeld 11.620 kilometer per jaar per huishouden voor een middelgrote benzi-
neauto. Voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is dat per persoon 5282 km. Bijna alle treinen 
in Nederland rijden op groene stroom, dus de uitstoot van treinkilometers hoef je niet uit te rekenen.

Benodigde gegevens: aantal autokilometers per jaar 

Aantal autokilometers per persoon in je huishouden: ________________

Kilometers  (van een kleine auto) ÷ 5100 = ________________ ton CO2. 

Kilometers  (van een grote auto) ÷ 2800 =  ________________ ton CO2.

Voeding - ongeveer 2,0 ton  (4 oranje blokjes)
Dit hangt van ons dieet af. Vlees is verantwoordelijk voor het grootste deel van onze uitstoot van ons 
dieet.

Benodigde gegevens: bedenk hoe je dieet er normaal gesproken uitziet. 

Uitstoot van dieet wat het dichtst bij jouw eetpatroon ligt: ________________ ton CO2

 •   Veel vlees: 2,6 ton
 •   Gemiddeld vlees: 2,0 ton
 •   Weinig vlees: 1,7 ton
 •   Vis: 1,43 ton
 •   Vegetarisch: 1,39 ton
 •   Veganistisch: 1,0 ton

Overheid en diensten - 1,5 ton (3 bruine blokjes)
Dit is een vast getal voor alle dingen die deel uitmaken van de ‘samenleving’ - ziekenhuizen, gevange-
nissen, scholen, militairen, andere overheidsfuncties, wegenbouw, ons deel van de industrie, enz. Dus 
dit zijn altijd drie (grijze) blokjes. 

De rest - 2.0 ton  (4 blauwe blokjes)
Dit getal is al het andere dat niet direct kan worden berekend en waarvan wordt gezegd dat het ‘van 
jou’ is. Hier zitten niet eens de spullen bij die we vanuit het buitenland importeren. Daarmee kan je 
voetafdruk zelfs verdubbelen! Het is lastig een goede schatting te maken, dus we houden het op 2 
ton. Dus vier (gele) blokjes!
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Origineel idee voor de blokvoetafdruk van Duplo komt van Mark Hancock.

invultekening: Elk blokje staat voor 0,5 ton Co2


