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De Voetspot
 

Voetspot: 1 jaar later
 
Op 1 juli 2015 begonnen 8 bloggers aan een
avontuur. Een jaar lang zouden ze proberen
hun ecologische voetafdruk te verkleinen
door anders met hun voedsel om te gaan.
De één heeft geprobeerd zonder afval te
leven, de ander ging exotisch lokaal koken
en weer een ander probeerde zichzelf en
zijn gezin van voedsel uit eigen tuinkas te
voorzien. Hoe is het hun vergaan? En heeft
het opgeleverd wat ze wilden? Samen
verkleinden ze hun voetafdruk met ruim 1
hectare.
 
In deze speciale nieuwsbrief een terugblik op 1
jaar Voetspot.

 

 

Een terugblik met...
 
 

 
 

 



Ageda
 
“Ik wou zoveel mogelijk lokaal en puur eten. Ik ben nog niet
100% geslaagd, maar wel 80%. Bij alles wat ik koop, kijk ik of
het ook lokaler kan. Ik koop praktisch alles biologisch. En een
stuk minder dan we gewend zijn. Een goede maaltijd heeft
vaak niet meer dan 3 tot 5 ingrediënten nodig.”
 
 

Lees verder
 
 

Dorinda
 
“Ik vond het best lastig, hoe meer bewustwording, hoe lastiger
de keuzes. En hoe weet je welke keuze welk effect heeft? Mijn
uitdaging was gifvrij eten, koken zonder e-nummers. Dat is
deels gelukt. Het woud van e-nummers en de onbekendheid
met de materie maakt kiezen niet gemakkelijker.”
 

 
Lees verder

 
 
 

 
Geeskelien 
 

“Het is mij opgevallen dat er veel onnodige verpakkingen zijn

Leah
 
“Een belangrijk inzicht is dat
duurzaamheid vaak in een klein
hoekje zit. Veel dingen doe ik uit
gewoonte, vaak zonder er bij na
te denken. Door bewust mijn
voetafdruk te willen verkleinen,
word ik mij bewust van dingen
waar ik anders niet bij na denk.
 
Een voorbeeld: Ik heb van jongs
af aan geleerd om een restje
soep door de wc te spoelen. Dan
raakt de gootsteen niet verstopt
en lekt de vuilniszak niet. Ik
sprak iemand hier over en zij
wees mij er op hoeveel extra
werk/energie het voor het
waterleidingbedrijf is om dit uit
het water te zuiveren. In plaats
van het door de wc te spoelen
hoor je het vocht er uit te zeven,
en de rest bij het groenafval te
doen. Bij mij blijft er vrijwel
nooit soep over, maar mocht het
een keer voorkomen dan ga ik
het zeker niet meer door de wc
spoelen.”

 
Lees verder

 
 
 

 
Lilla
 
“Het jaar 2015 stond voor mij in
het teken van zo weinig mogelijk
afval produceren. Ik ben zeker
geslaagd, dit is onder andere
terug te zien in de
eindafrekening (afval) van de
gemeente. Het moeilijkst was

om nog meer manieren te
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“Het is mij opgevallen dat er veel onnodige verpakkingen zijn
als je kijkt naar je boodschappen. Ook kijk ik anders aan tegen
het kopen van dierlijke producten. Ik koop ze nu zo min
mogelijk en als ik het koop, zorg ik ervoor dat het biologisch
is.”
 

Lees verder
 
 

 
 

Jack
 

“Mijn tips: ga eens vaker met de fiets of de benenwagen als je
je wilt verplaatsen. Ga minder naar de supermarkt en ga meer
naar de ecowinkel. Verpakte voeding wat in de fabriek is
gemaakt; nooit meer naar kijken! Je wordt bedot waar je bij
staat! Als je het niet kunt weerstaan (ik begrijp je wel, het
komt wel goed met je) lees eens de verpakking, als er al een
ingrediënt in zit wat je niet kent of begrijpt, dan zou ik dat
'voedingsmiddel' heel snel weer in de schappen zetten. Maak
eens een wandeling in plaats van een natuurfilm te kijken. Doe
je wifi 's nachts uit. Of beter nog; las eens een telefoonloze
dag in.”
 

Lees verder
 

 
 

Scores voetafdruktest
 
Deelnemer 2015 2016
Wianne 3.75 3.16
Dorinda 3.92 4.12
Jack 3.48 3.35
Ageda 4.46 3.93
Lilla 3.89 5.01
Geeskelien 5.62 4.83
Dick 5.62 4.11
Leah 3.71 4.22

 

om nog meer manieren te
verzinnen / te vinden om het
afval verder te beperken. Het
makkelijkst was om anderen te
vertellen over mijn ervaringen.
Het is leuk om anderen

bewuster te maken en aan het
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1.  

 
Niet alle scores zijn omlaag gegaan. Dit komt doordat de totaal
score samenhangt met alle factoren die je voetafdruk bepalen:
voedsel, energie, afval, vervoer en vakantie. Vooral de
verhuizingen van Lilla en Leah hebben tot effect dat hun
voetafdruk is vergroot. Dit komt door de grootte van je woning
(bij Leah) en ook de energiezuinigheid van het nieuwe huis.
Dat is goed terug te zien in de scores van Lilla hieronder. Zij
verhuisde naar een kleiner huis, maar wel één die veel minder
goed geisoleerd is.
 

 

bewuster te maken en aan het
denken te zetten over hun eigen
keuzes.”
 

Lees verder
 
 

Wianne
 

“Mijn uitdaging was hoe ik als
bewoner van een etage mijn
voetafdruk verder kon verkleinen
en ik onnodige verspilling kon
tegengaan. Volgens mij ben ik
geslaagd. Mijn voetafdruk is
kleiner geworden! De moeilijkste
factor was dat ik geen invloed
heb mijn omgeving. Hierdoor is
mijn wens voor een tuintje
veranderd in de wens voor een
balkontuin. Alleen de
compostton staat beneden. Wat
me reuze meeviel was de
gewenning aan meer fietsen en
wandelen en waar nodig gebruik
te maken van het OV.”
 

Lees verder
 

 

Top 10 tips
 

Koop niet teveel, de kans
is groot dat je dan moet
weg gooien. Laat pakjes
en zakjes achterwege.
Geniet van de smaak dat
het voedsel van zichzelf
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

heeft.

Kijk naar afvalscheiding,
heb je de verpakkingen
nodig? Probeer ze niet
aan te schaffen.

Eet minder dierlijke
producten. Als je ze
vervangt, let dan op dat
je een duurzame
vervanger koopt
(duurzame soja of
bonen).

Gebruik je woning meer
als kas: je kunt binnen in
potten zoveel soorten
groenten kweken!

Sta eens stil bij de kleine
dingen die je uit
gewoonte doet. Veel van
deze gewoontes kun je
door kleine aanpassingen,
veranderen in een veel
duurzamere versie.
Bijvoorbeeld de
boodschappen met de
fiets doen.

Zorg voor een goede
organisatie in je keuken
of bijkeuken.
Verschillende bakken voor
het te scheiden afval,
helpt enorm om het niet
allemaal bij het restafval
te laten verdwijnen.

Doe het samen. Je kunt
veel leren van elkaars tips
en het werkt stimulerend.

Maak zoveel mogelijk zelf
in plaats van
kant-en-klare pakjes,
koop groente en fruit
zonder verpakking en
neem je eigen
linnen/katoenen tasjes en



8.  

9.  

10.  

mand mee.

Voordat je spullen
weggooit vraag in je
omgeving of iemand er
belang bij heeft of zet het
op een ruilsite voor iets
kleins.

Koop van bewuste
(kleinschalige)
producenten, waar
mogelijk lokaal/regionaal.

 
 
 

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
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
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