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Taakverdeling: 

 Luce Prothoma Akasya Ariana 

28-
10-
2021 

Test op wnf 
ingevuld, inleiding 

Test ingevuld op de 
site. De twee 
tabellen gemaakt 

Test ingevuld 
 

Test ingevuld 
Resultaten 
ingevuld 

2-
11-
2021 

voorpagina 
gemaakt, 
onderzoek naar 
mobiliteit 

De voorpagina 
gemaakt en 
mobiliteit 
onderzocht. 

Onderzoek naar 
Mobiliteit 
 

Foto uitgekozen, 
onderzoek naar 
mobiliteit 

4-
11-
2021 

Beschrijvende 
vraag, verklarende 
vraag, 
voorspellende 
vraag bedenken  

Beschrijvende 
vraag, verklarende 
vraag, 
voorspellende 
vraag bedenken 

Beschrijvende 
vraag, verklarende 
vraag, 
voorspellende 
vraag bedenken 

Beschrijvende 
vraag, de 
verklarende vraag, 
voorspellende 
vraag bedenken 

16-
11-
2021 

De 3 
onderzoeksvragen 
beantwoorden: 
- Hoe zullen wij in 
de toekomst 
zonder fossiele 
brandstoffen van 
land naar land 
gaan? , conclusie 

De 3 
onderzoeksvragen 
beantwoorden 
- Voor- en nadelen 
van de hyperloop , 
conclusie 

-De 3 
onderzoeksvragen 
beantwoorden 
-hoe ziet de 
hyperloop er in 
2080 uit? , 
conclusie 

-De 3 
onderzoeksvragen 
beantwoorden: -
hoe ziet de 
hyperloop er in 
2080 uit? , 
conclusie 

18-
11-
2021 

Het verslag 
afmaken 

Het verslag 
afmaken. 

Het verslag 
afmaken 

Het verslag 
afmaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Inleiding: 

De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel vruchtbare land- en wateroppervlakte iemand 
nodig heeft om de goederen die nodig zijn voor zijn of haar levensonderhoud en het afval dat 
daarbij hoort te verwerken. 

Op dit moment gebruiken we wereldwijd meer dan de aarde kan opbrengen (1,6 aardbol). De 
verschillen tussen landen zijn groot. Zo gebruikt de gemiddelde Nederlander 3,3 aardbollen, 
iemand uit de Verenigde Staten 4,8 aardbollen en iemand uit Kenia maar 0,6 aardbol. 

In dit verslag zullen we eerst onze eigen ecologische voetafdruk onderzoeken. Hoe doen wij 
het in vergelijking met de gemiddelde Nederlander? En op welke gebieden zouden wij dit 
kunnen verbeteren? 

Vervolgens zullen we in het verslag ingaan op mobiliteit, omdat autorijden op benzine of 
diesel zorgen voor CO2-uitstoot en smogvorming, waarmee de ecologische voetafdruk groter 
wordt. Wat zou een milieubewuste manier van reizen kunnen zijn? 

  

Resultaten test ecologische voetafdruk: 

We hebben de test van het Wereld Natuur Fonds ingevuld om te onderzoeken hoe groot de 
invloed van onze levensstijl op aarde is. 

  

 Luce Prothoma Akasya Ariana Gemiddelde Nederlander 

Wonen 0.27HA* 0.30HA* 0.33HA* 0.76HA* 1.7HA* 

Voeding 1.83HA* 1.74HA* 1.83HA* 1.83HA* 1.28HA* 

Lifestyle 1.68HA* 2.24HA* 2.29HA* 2.31HA* 1.97HA* 

Vervoer 0.22HA* 0.36HA* 0.82HA* 1.26HA* 0.63HA* 

  

 Luce Prothoma Akasya Ariana Gem. in 
Nederland 

Verbruik 
aardbol 

2.4 
aardbollen 

2.7 
aardbollen 

3.1 
aardbollen 

3.6 
aardbollen 

3.3 aardbollen 

 



 
 
Hoe kunnen we de score verbeteren? 

Op wonen scoren wij allemaal beter dan de gemiddelde Nederlander, dat betekent dat we 
allemaal een goed geïsoleerd huis hebben. Voor nog wat meer verbetering zouden we 
zonnepanelen kunnen plaatsen op het dak of minder lang de lampen aan laten staan, 
waardoor we minder energie kunnen gaan gebruiken. (Besparing) 

Wij scoren allemaal heel hoog op voeding. We doen het dan ook minder goed dan de 
gemiddelde Nederlander. Dit zouden we kunnen verbeteren door minder vlees te eten en 
meer lokale producten (groente en fruit) te gaan gebruiken. 

Met lifestyle hebben we ook allemaal een hoge score.Luce scoort beter dan de gemiddelde 
Nederlander; maar Prothoma, Akasya en Ariana zouden dit kunnen verbeteren door meer 
gerecycled papier (reclame folders, tijdschrift) te gebruiken, spullen hergebruiken of 
verkopen, afval scheiden, of minder vaak elektrische apparaten en meubels kopen.  

Ook valt de score van Ariana op van het vervoer: vliegreizen. Dat zou verbeterd kunnen 
worden door minder vaak op vakantie te gaan. Of in plaats van de vliegtuig te reizen met de 
trein. Wij gaan ook allemaal niet met de auto, daarom hebben we ook hoger dan de 

gemiddelde Nederlander.    
 

 

                   

 Mobiliteit: 

Hoe zullen wij in de toekomst zonder fossiele brandstoffen van land naar 
land gaan? 

Door al het gas, elektriciteit en produceren van producten raken onze fossiele brandstoffen 
langzamerhand op, het gevolg daarvan is dat er later in de toekomst geen fossiele 
brandstoffen meer kunnen zijn. Dat is een groot probleem voor het welvaart in ons land. Om 
dat probleem te voorkomen kunnen we bijvoorbeeld zuiniger omgaan met de brandstoffen of 
omschakelen naar duurzame energie(zonne-energie, windenergie en biomassa)  want, 
duurzame energie raakt niet op en kan steeds opnieuw gebruikt worden.  

Wij wilden iets bedenken zodat er minder vliegtuigen worden gebruikt als reis vervoer. 
Daarvoor dachten wij aan treinen die snel, duurzaam en schoon zijn. Hiervoor hebben wij de 
hyperloop gevonden. De hyperloop gaat snel van punt A naar B. Het is ook duurzaam omdat 
het op magneten en waterstof rijdt.  De hyperlopen worden gebouwd door weilanden en door 
steden. Langs de hyperloop  worden dan bloemen, bomen geplant, zodat er minder co2 in 
de lucht zit. 

(Bron: internet - wikipedia) 



 

(Bron: internet - afbeeldingen - hyperloop) 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van de hyperloop? 

De voordelen van een hyperloop zijn: 

• De tickets zijn goedkoop. Waardoor mensen meer met de hyperloop zullen gaan. 
• Het is milieuvriendelijk. omdat de hyperloop geen Co2 uitstoot. De materialen worden 

hergebruikt. 
• De hyperloop is snel waardoor je op de bestemming waar je naartoe wilt snel kunt 

bereiken.  
• Zoals eerder gezegd is is stoot de hyperloop geen Co2 uit waardoor het milieu niet 

beschadigd wordt.  
• Het kan ook gebruikt worden voor transport van goederen. 

De nadelen van een hyperloop zijn: 

• De hyperloop kan geen korte afstanden afleggen, omdat het gemaakt is voor lange 
afstanden. Als je bijvoorbeeld Van Amsterdam naar Landsmeer wilt kun je makkelijk 
een ander voertuig nemen, omdat de hyperloop er niet voor gemaakt is.  

• Het kost veel geld om te bouwen. Een hyperloop heeft namelijk veel materiaal en 
ruimte nodig, Bijvoorbeeld er moet een verbinding komen tussen 2 steden die heel 
ver uit elkaar liggen. 

• Het duurt lang om te maken. De hyperloop heeft namelijk veel materialen nodig. De 
hyperloop moet namelijk op waterstof gaan rijden, alleen waterstof duurt erg lang om 
te maken.  

(Bron: project artcadia - O&O) 



 

(Bron: Internet - afbeeldingen - voor en nadelen) 

 

Hoe ziet de hyperloop er in 2080 uit? 

Wij denken dat de Hyperloop later meest gebruikte Openbaar Vervoer (OV) gaat worden. 
Want het zorgt voor transport van mensen, producten en goederen. Er zijn dan geen 
vliegtuigen meer, waardoor er ook minder Co2 uitstoot is. En doordat we bomen en bloemen 
naast de hyperloop plaatsen wordt er langzamerhand Co2 uit de atmosfeer gehaald, 
hierdoor is de hyperloop een erg handig vervoersmiddel voor de toekomst.  De materialen 
van de hyperloop worden gemaakt van gerecycled materiaal, waardoor het duurzaam is. 
Ook rijdt het op waterstof, dat is goed want waterstof kan veel energie opslaan en is goed te 
vervoeren.  

 

 

(Bron: Internet - Afbeeldingen - Toekomst) 

 



Conclusie: 

De conclusie dat we hieruit hebben getrokken is dat de hyperloop een goede oplossing is 
voor de toekomst, omdat het duurzaam, goedkoop en  snel is, het helpt ook met het in- en 
export van landen. Door de hyperloop is er geen vliegverkeer meer en is er minder uitstoot 
van co2 . Daarom weten we nu veel meer over de hyperloop. 

 


