
Drentse Voetafdruk 
 

 
De Voetspot
Op het Jaar van de Boon!
 
2016 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boon.
Bonen - of beter gezegd peulvruchten - hebben
rijke voedingswaarden en duurzame
eigenschappen. De ecologische voetafdruk van
bonen is laag. Ook stellen bonen weinig eisen aan
de grondsoort: ze kunnen groeien op droge en
schrale bodemsoorten. Ze kunnen stikstof uit de
lucht binden, waarmee ze zichzelf als het ware
kunnen ‘bemesten’. De opbrengst per oogst wordt
daardoor zelfs groter. Bovendien komt een groot
deel van onze bonen van eigen bodem en dus van
dichtbij. Helaas eten we in Nederland maar
mondjesmaat peulvruchten.
 
Daar moet verandering in komen. In 2016 zullen we
daarom veel aandacht besteden aan al het goede van
bonen. De bloggers van onze eigen Voetspot zullen
regelmatig smakelijke recepten delen op de voetspot.nl en
via de Facebook pagina. 
 
Heb je ook tips voor recepten of andere interessante
weetjes? Laat het ons weten! Je kunt ons mailen via
communicatie@nmfdrenthe.nl.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wil je meehelpen de
Voetspot groot te

maken?
 
Vraag kennissen, vrienden,
familie om de Voetspot te
volgen via:
 
1.onze gezamenlijke 

.Facebookpagina
2.deze nieuwsbrief: aanmelden

.kan via deze link

 

Eetbare Voetspot: help je mee?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die samen een eetbare tuin willen realiseren bij het 
Duurzaamheidscentrum (DCA) in Assen. Het DCA is in september 2015
open gegaan. De omliggende tuinen moeten echter nog worden
ingericht. Samen met Leah Groeneweg, winnares van de Pluk van de
Petteflet-prijs en blogger op de Voetspot, willen we deze eetbare
Voetspot realiseren. Ook de gemeente Assen en Stichting het Drentse
Landschap werken hieraan mee. Kijk op de website van de Natuur en

https://www.facebook.com/voetspot
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html
http://www.nmfdrenthe.nl/actueel/help-mee-een-eetbare-voetspot-te-creeren/


Landschap werken hieraan mee. Kijk op de website van de Natuur en
voor meer informatie en meld je aan!Milieufederatie Drenthe 

Hoe is het met...
 
Lilla
 
Nieuwjaars schoonmaak
 
Wat ik altijd aan het begin van het nieuwe jaar
doe is een nieuwjaarsschoonmaak. Het idee
daarachter is vooral om het oude jaar af te sluiten
en ruimte te maken voor het nieuwe jaar. Hier
volgen drie tips.
 
1. Sluit 2015 administratief af.
2. Ruim je keuken op.
3. Fris je kledingkast op.
 
Lees meer
 
 
Dorinda
 
Koken zonder pakjes en zakjes
 
Aan het eind van het jaar deed ik mee aan een
experiment: een maand lang koken zonder pakjes
en zakjes. Waarom? In de eerste plaats om de
toevoegingen, kleur- en smaakstoffen structureler
te vermijden. Dat past goed bij mijn
uitdaging voor de Voetspot om op zoek te gaan
naar gifvrij en puur eten. En in de tweede plaats
om afval te besparen. Zo’n pakje bevat naast de
buitenverpakking van bijvoorbeeld karton, vaak
ook weer een binnenverpakking van folie of
papier. Kortom, als je al je eten op je fornuis hebt
staan ligt je aanrecht vol met afvalmateriaal. Dat
dan ook weer goed afgevoerd en verwerkt moet
worden. Niet meer voor mij, althans veel minder
nu!
 
Lees meer
 
 

 
 

Recepten van...
 
Jack - Eeuwige Moes
 
De eeuwige moes wordt ook wel de moeder
der kolen genoemd. Je herkent ook wel alle
andere kolen erin. Het zijn de bladeren die je
eet. Je kunt ze fijn snijden en gebruiken voor
bijvoorbeeld een stamppot of een groente
taart. De smaak van de boerenkool maar ook
de witte kool herken ik er in terug.

Wat wel heel leuk is om te maken zijn
gehaktrolletjes. Of tofu rolletjes. De bladen
zijn zo groot dat je er een frikadel (indisch)
van kunt maken Je maakt een vulling van
gehakt/tofu wat noten
uitje/knoflook/pepertje specerijen en rolt dit
in een blad. (Mocht het blad stuk gaan, dan
kun je ze het even in kokend water laten
weken.) Prikkertje er in en dan aanbraden in
een pan met boter. Of in de oven. Rijst erbij
en mocht je een pepertje te veel in hebben
verwekt, een glas melk voor het blussen
(geen water!).
 

 
 
 
Dorinda - Bloemkoolcurry
 

500 gr bloemkool
500 gr aardappel
1 winterwortel
1 ui
2 tenen Nederlandse knoflook
250 ml slagroom
500 ml biologische gepureerde
tomaten
1 tl kerrie
1 tl chilipoeder
1 tl kurkuma
1 tl gemberpoeder

http://www.nmfdrenthe.nl/actueel/help-mee-een-eetbare-voetspot-te-creeren/
http://www.nmfdrenthe.nl/actueel/help-mee-een-eetbare-voetspot-te-creeren/
http://www.voetspot.nl/opruimtips-voor-2016/
http://www.voetspot.nl/ontrafeling-van-de-mythe-van-pakjes-en-zakjes/


 
 
Geeskelien
 
Op zoek naar lokale initiatieven en
kleinschalige voedselverbouwing in
Drenthe.
 
Een grote verandering in de manier van voedsel
verbouwen is natuurlijk niet zo maar gedaan,
maar lokale voedsel initiatieven die een alternatief
bieden kent Groningen genoeg. Denk aan de 

: een verzameling van alleEetbare Stad
moestuinen uit de wijken,   waarTuin in de Stad
ook het   bijhoort; hier is alles   opFree Café gratis
zondag wordt er eten gebruikt dat anders wordt
verspild. Laat me weten of er in Drenthe
soortgelijke projecten zijn. 
 
Lees meer
 
Ken je een initiatief? Laat het ons weten via
communicatie@nmfdrenthe.nl. 
 
 
Leah

 
Wildplukken in bevroren landschap?
 
Koning winter heeft zijn intrede gedaan en de
wereld is wit. Wildplukken, hoe moet dat nu? In
de herfst heb ik mij voorbereid en ik heb nog een
paar potten lijsterbesmoes in de kast. In de
diepvries liggen tamme kastanjes en mijn
voorraad brandnetelzaad, engelwortelzaad en
teunisbloemzaad is ook nog niet op. Maar de
uitdaging voor mij is om toch eetbare wilde
planten te vinden in de sneeuw. Zolang het niet te
hard vriest blijven verschillende planten gewoon
leven. Ze gaan in een soort winterslaap en zodra
de sneeuw gesmolten is en de eerste zonnestralen
hun bladeren weer beroeren gaan ze verder waar
ze gebleven zijn.
 
Lees meer
 

 

1 tl gemberpoeder
zonnebloemolie
roomboter
Turks brood

 
 

 
 
Schil de aardappelen en snijd deze samen
met de wortel in blokjes van ca 1 cm. Kook
de groenten en aardappel in een laagje water
beetgaar en giet af. Snipper de ui en
knoflook en fruit dit aan in 2 el olie in grote
pan. Voeg de groenten, aardappel en kruiden
toe. Voeg de tomaten en slagroom toe
(gebruik niet te weinig zoals ik, dan wordt
het te scherp!). Breng op smaak met zout en
peper en serveer met brood en roomboter.
 
 
Leah - Spaghetti met peer,
gorgonzola en speenkruid
 

250 gr. spaghetti
1 klontje roomboter
1 ui
1 peer
100 gr. gorgonzola
200 ml crème fraîche
peper en zout
1 bos speenkruid

 
Kook de spaghetti gaar volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Pel en
snipper de ui. Snijd de peer in blokjes. Fruit
de ui in de roomboter tot hij goudbruin
is. Voeg de peer, gorgonzola en crème
fraîche toe en roer tot de kaas gesmolten is
en de peer zacht. Voeg als laatste het
speenkruid toe, roer even door en breng op
smaak met peper en zout.
 

http://eetbarestadgroningen.nl/
http://www.detuinindestad.nl/
http://thefreecafe.wix.com/groningen
http://www.voetspot.nl/lokaal-en-regionaal/
http://www.voetspot.nl/echt-winter-wildplukken-wat-dan/


 
 
Wianne
 
Brommobiel exit
 
Met de aankomende verhuizing van mijn werk,
eind vorig jaar, viel het besluit om te kijken naar
mijn vervoersmogelijkheden. Passend in het kader
van voetafdruk verkleinen, kwam ik tot de
conclusie dat mijn brommobiel straks meer stil zou
staan.
Aangezien mijn werk dichter bij huis is, zou ik met
gemak op fiets of te voet naar het werk kunnen.
Hoeveel ritten zou ik er dan nog mee rijden?
Slotconclusie: Brommobiel exit. Meteen na de
verhuizing van het werk, heb ik de wijziging
ingevoerd. Tijdens de ijzel en sneeuw wapende ik
mijn wandelschoenen met grip-ijzertjes en nam ik
nordic walking poles mee… zonder valpartijen
kwam ik telkenmale over.
 
Lees meer 
 
 
Jack
 
Waarschuwing: het appelgif valt niet ver
van de boom
 
Voordat je verder leest wil ik je waarschuwen, je
gaat schrikken; Zoveel rommel erop ons eten
wordt gespoten, je word er ziek van! Stel je voor
dat je deze appels en peren ook nog gaat
eten….Mocht je regelmatig appels kopen bij de
supermarktketens, dan zou ik zeggen lees gerust
verder en laat je verleiden tot het kopen van
biologisch eten bij de (om in het kader van
voetspot te blijven) lokale biologische winkel.
 
Lees meer
 

Tegeltjeswijsheid van Jack
 

 
Eventueel helpen met de bolle kant van een
lepel. Verdun de moes met iets van het
kookwater, kook de massa nog een kwartier.
Zeef de bottelmassa nogmaals door een
fijnere zeef en weeg de moes. Doe de moes
terug in een schone pan met per kilo moes
600 gram basterdsuiker. Laat de jam nog een
half uur op een zeer klein vuur koken. Roer
er na een kwartier de zeer klein gesneden
schil van een of twee citroenen door. Doe de
jam direkt over in potten. In plaats van alle
suiker te gebruiken kunt u deze gedeeltelijk
vervangen door honing.
 
 
Wianne - Kidneybonen
 
Gebruik gedroogde kidneybonen (een groot
theeglas per volwassen persoon) en laat deze
minimaal 8 uur weken in een ruime
hoeveelheid water. Spoel ze daarna goed af
en zet ze in voldoende water op het vuur.
Voeg eventueel nog weer water bij tijdens
het kookproces zodat ze onder water blijven
staan. Na een uurtje koken zijn de bonen
gaar.Na een half uur kan je alvast starten
met het snijden van de roerbakgroente.
 
Als roerbakgroente nam ik: 2 preien, 2 uien,
een halve venkelknol, 1 rode paprika, een
klein teentje knoflook, 1 courgette.

Was de groenten goed en snijd ze fijn.
Roerbak ze totdat het geheel gaar is. Voeg ze
bij de kidneybonen op het bord. Smul ervan.
 
 

 
 
 
Smakelijk recepten met linzen in
kader van het jaar van de boon

 

http://www.voetspot.nl/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-start/
http://www.voetspot.nl/het-appelgif-valt-niet-ver-van-de-boom/


 
 
 
Vlees eten?
 
Bekijk dit   van PINK, deinformatieve filmpje
jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren 
over de impact van vlees op de wereld en de
alternatieven. Klik op het plaatje (gaat naar
youtube).
 

 

 
Linzencurry met tofu, koriander en

cashewnoten
 
• 375 g tofu
• 4 el olie
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• ½ rode peper
• 1 cm verse gemberwortel
• 1 el milde Indiase currypasta
• 400 g linzen
• 2 stukjes naanbroden
• 15 g verse koriander
• 75 g cashewnoten
• 50 ml lichte sojasaus
 
Snijd de tofu in kleine blokjes en dep droog.
Verhit olie in een wok of hapjespan en bak
de tofu in 10 min. rondom bruin. Neem de
tofu uit de wok. Laat de tofu uitlekken op
keukenpapier en doe in een schaal. Verwarm
de ovengrill voor. Snipper de ui, pers de
knoflook en fruit in een pan met olie. Snijd
de rode peper in dunne reepjes, rasp de
gemberwortel en bak samen met de
kerriepasta 5 min. Voeg de linzen toe, breng
op smaak met peper en zout en verwarm 5
min. al omscheppend. Grill naanbrood onder
hete grill, halveer en keer.
 
Snijd de koriander grof en hak de
cashewnoten grof. Verdeel de linzencurry
over borden. Schep de tofu met sojasaus op
het gerecht en bestrooi met de koriander en
cashewnoten. Naanbrood ernaast serveren.
 

 
 
 

De Voetspot volgen?
 
Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met
Ageda, Dick, Dorinda, Geeskelien, Jack, Leah, Lilla en
Wianne? Je kunt ons - naast updates via deze

nieuwsbrief één keer per maand - ook volgen via

https://youtu.be/t68bqIpcf_M


nieuwsbrief één keer per maand - ook volgen via
Facebook. Samen willen we een zo groot mogelijke
groep gaan vormen op de Voetspot, waarmee we
elkaar kunnen motiveren en inspireren tot een
kleinere voetafdruk.
 
Like ons op Facebook.
 

 

 

Doe de voetafdruktest
Heb jij de voetafdruktest al gedaan of is het al weer een tijdje terug?

 
De voetafdrukscan berekent welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde.
Het resultaat van jouw voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare (ha) en vergeleken met het

 Nederlandse gemiddelde. Doe de test.
 

  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe
E: info@voetafdrukscan.nl

T: 0592-311150
www.voetafdruknederland.nl

https://www.facebook.com/voetspot
http://www.drentsevoetafdruk.nl

