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Groene Voetstappen 2019 

 
 

7770 kinderen 

van 

34 basisscholen 

uit 

21 gemeenten1 

zetten 

35.742 Groene Voetstappen 

en  

vermeden 7.900 kg CO2-uitstoot 

 

 

Met een gemiddelde afstand van 1 km van huis tot school, hebben  

de kinderen samen bijna een heel rondje om de aarde  

gereisd zonder CO2-uitstoot! 

 

De kinderen hebben ook vegetarisch gegeten, maximaal 5 minuten gedoucht, 

bomen geplant en Kinderklimaatdeals gesloten. Hiermee hebben zij circa 

23.000 kg CO2-uitstoot bespaard. 

 

 

 

 

 

 
1 waarvan 12 lid van Klimaatverbond Nederland 

1 – vervoersvormen van deelnemende 

kinderen in de actieweek 
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Groene en gouden voetstappen voor 
wethouder 

De Limburger, 01-10-2019 

Als afronding van het project over verkeer en milieu op de 
Heijense basisschool De Heggerank werden de leerlingen 
vereerd met een bezoek van de Gennepse wethouder Rob 
Peperzak. Het collegelid ontving tijdens zijn bezoek groene 
en gouden voetstappen. 

Tijdens het project hebben leerlingen en ouders van de hele 
school stilgestaan wat zij allemaal kunnen doen om het milieu te 
beschermen. Tevens kwamen de leerlingen in een bepaalde 
periode zoveel mogelijk te voet of met de fiets of step naar school. Daarmee werden zij zich ervan bewust welk 
aandeel zij hebben om een beter milieu te realiseren. Voorbeelden van die persoonlijke bijdragen zijn plastic 
opruimen, korter douchen, meer op de fiets naar het sporten. Alles werd bijgehouden. De uiteindelijke 
overhandiging ging op een bijzondere wijze. Esmee Winkelmolen en Famke Coenen uit groep 8 hadden een 
goede voorbereiding getroffen voor deze officiële aangelegenheid. Allereerst mocht de wethouder leerzame en 
goede vragen van de leerlingen beantwoorden. Dit alles rondom dit thema. Na dit interview startte de wethouder 
de speurtocht naar de puzzelstukjes om uiteindelijk het koffer met de voetstappen te bemachtigen. Nadat de 
puzzel in elkaar was gezet, volgde de ontknoping: alle leerlingen samen hadden 616 groene voetstappen 
verdiend en zelfs 107 gouden voetstappen. Daarna kreeg wethouder Peperzak van Lana Gisbers uit groep 1-2 
aan de hand van een grafiek extra uitleg over de wijze waarop leerlingen alles verzamelden. De wethouder was 
onder de indruk van de manier hoe deze leerling dit kon uitleggen en toelichten. 

 
Kinderen van CBS de Kriekenhof ruimen afval op rond 
school en in het Laningpark Oud-Beijerland 

Hoeksch Nieuws, 28 september 2019 

Oud-Beijerland – Kinderen van CBS de Kriekenhof uit Oud-Beijerland 
zijn aan de slag gegaan met grijpers om de rommel rond de school en in 
het Laningpark in Oud-Beijerland op te ruimen. 

De aanleiding hiervoor is het Groene Voetstappen project en de World 
Clean Up Day waar de school deze week aandacht aan besteed.  
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