
Drentse Voetafdruk 
 

 
De Voetspot
Op zoek naar voetspots in Drenthe
 
Dit zijn locaties waar voedsel verkocht wordt of
geconsumeerd kan worden dat voldoet aan één of
meerdere van de volgende criteria:
 

Biologisch / onbespoten
Lokaal geproduceerde grondstoffen (indien niet zelf
geproduceerd)
Seizoensgebonden
Diervriendelijk
E-nummer- of toevoegingsmiddel vrij
In Drenthe geproduceerd of verkocht

Kortom voedsel met een kleine voetafdruk. De bloggers
bezoeken deze locaties en gaan op zoek naar het verhaal
achter deze ondernemers.
 
Het eerste verhaal is binnen: Dorinda in gesprek
met Gerda van Veen, eigenaar van

 [H]eerlijk vlees. Het vlees is 100% biologisch, 100%
lokaal en 0% voedselverspilling.
 
Lees het gehele interview.
 
Heb je ook tips voor Voetspots? 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
 

 

Nieuw bonenmerk BOON sponsor van de Voetspot

Het nieuwe bonenmerk BOON, van Michael Leusink, wil ons

Drentse bonenjaar graag sponsoren. Met dit nieuwe bonenmerk

http://www.voetspot.nl/heerlijk-vlees/
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


Drentse bonenjaar graag sponsoren. Met dit nieuwe bonenmerk
wil Michael Nederland (weer) aan de bonen te krijgen. Net als wij
dus. De bonen van BOON zijn lekker, gezond en verpakt in een
moderne doorzichtige sta-zak met op elke verpakking een recept.
Twee varianten, witte bonen en kapucijners, zijn vanaf november
te koop bij Albert Heijn. Michaels persoonlijke missie is het imago
van de Nederlandse boon te verbeteren. Hij reisde de wereld
rond, van Brazilië tot India, en deed veel inspiratie op. “Bonen en
peulvruchten vormen in veel landen de basis van talrijke
gerechten. Van oudsher is ook Nederland een bonenland, maar
dat zijn we een beetje kwijtgeraakt”, vertelt Michael. “BOON gaat
consumenten weer laten genieten van bonen. Wij bieden een

betere smaak, meer inspiratie en een eerlijk verhaal van boer tot bord.” Lees zijn gehele verhaal.

Hoe is het met...
 
Lilla
 
Is inmiddels verslaafd aan afval
verminderen..
 
"Het jaar 2015 stond voor mij in het teken van
zo weinig mogelijk afval produceren. Om dit te
bereiken heb ik mij verdiept in en geschreven
over hoe je bewust met je garderobe om kunt
gaan, over het nut en tips bij omgekeerd
inzamelen, over hoe je het riool schoon zou
moeten houden, over de eerste stappen naar
een afvalarme leefstijl en over het houden van
een succesvolle nieuwjaarsschoonmaak. En het
heeft zeker zin gehad om hier meer aandacht
aan te besteden binnen ons huishouden, de
cijfers liegen er niet om. De gemiddelde
Nederlander produceert 489 kg afval per jaar.
Ik was benieuwd hoe wij het
deden. Als nul-punt heb ik vorig jaar het
aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen
over 2014 gebruikt. Mijn man en ik hebben in
dat jaar op papier 238 kg GFT-afval en 330 kg
restafval geproduceerd. Een jaar later kan ik
met trots zeggen dat we ons afval nog
drastisch hebben kunnen verminderen. In 2015
hebben we namelijk 78 kg GFT-afval en 171 kg
restafval geproduceerd! Het is verslavend om
te zien hoe goed we het hebben gedaan en het
wordt nu pas echt dé uitdaging om de cijfers
volgend jaar nog meer naar beneden te
krijgen.
 
Wil jij ook tips om afval te verminderen? Lees
ze op de voetspot.
 

 

Recepten van...
 
 
BOON biedt als sponsor o.a. een hele lading
smakelijk recepten. Hierbij een eerste:
 
Witte BOON Bolognese 
(20 min)2-3 personen
 

1 zak witte BOON
400 gram tomatenblokje
200 gram rundergehakt
1 winterpeen
3 stengels bleekselderij
1 grote ui
2 teentjes knoflook

http://www.voetspot.nl/jaar-van-de-boon/sponsor-nieuw-bonenmerk-boon/
http://www.voetspot.nl/hetbewijsvansuccesvolafvalverminderen/
http://www.voetspot.nl/hetbewijsvansuccesvolafvalverminderen/


 
 
Ageda
 
Wil weten: Hoe duurzaam zijn
vleesvervangers nu eigenlijk?
 
Dat minder vlees eten je voetprint verkleint,
weten we inmiddels. Maar vervang je vlees
door kant en klare vleesvervangers uit de
winkel, dan ben je toch minder duurzaam bezig
dan je misschien denkt. Het maken van
vleesvervangers is namelijk aardig
energie-intensief.
 
‘Het industrieel bereiden van een
eetbaar product uit de sojaboon is een
energieverslindend proces dat 65
megajoule per kilo kost.’
 
Lees meer over sudderlapjes en sojaburgers
 
 

 
 
Wianne 
 
Hoe blijf je gezond eten als je
werktijden in de middag gelegen zijn
en rond de start van de avond
eindigen?
 
Van warm ontbijt tot hooikisten: lees haar

 verhaal.
 
 

Jack

4 eetl. olijfolie
Verse basilicum en Parmezaanse kaas

 
Bereidingswijze
1.Snijd de winterpeen, bleekselderij, ui en
knoflook fijn.
2.Verhit de olijfolie in een pan. Bak eerst de
knoflook en de ui (zonder te kleuren) en voeg
dan de gesneden groenten toe.
3.Voeg gehakt toe en bak goudbruin.
4.Voeg de tomatenblokjes toe en laat 10
minuten zachtjes sudderen.
5.Voeg dan de witte BOON toe en laat nog eens
5 minuten zachtjes sudderen.
6.Breng op smaak met zout en peper en garneer
naar wens met basilicum en Parmezaanse
kaas.Vegetarisch: Vervang het rundergehakt
door een vleesvervanger of
kastanjechampignons.
Variatietip: Vervang rundergehakt door
pancetta. 
 

 
 
 
Ageda - Dus wat zetten we op tafel?
Als we geen vleesvervanger
willen? 
 
Vervang je vleesloze dagen niet alleen met
vleesvervangers, maar maak gerechten die
helemaal geen vlees(vervangers) nodig hebben.
Zoals groentetaarten, goed gevulde soep van
linzen of groenten, of kokoscurry met
kikkererwten. Toch graag een burger bij het
eten? Deze groenteburger is zeer de moeite
waard.
 
Recept groenteburger

http://www.voetspot.nl/een-sudderlapje-duurzamer-dan-een-sojaburger/
http://www.voetspot.nl/werkritme-en-gezond-blijven-eten/
http://www.voetspot.nl/werkritme-en-gezond-blijven-eten/


Jack
 

Waar haal ik biologisch eten en moet
dat altijd duurder zijn?
 
Voordat je er erg in hebt, ben je bedreven in
het kopen van louter en alleen biologisch
voedsel. Je weet wel, dat is voedsel wat
onbespoten is. Tegenwoordig is het biologisch
voedsel niet meer alleen besteed aan de kleine
biologische winkeltjes aan rand van het
centrum. Nu kun je ook biologisch voedsel
halen bij de grootgrutter. Dat is vaak iets
goedkoper, maar toch nog prijzig. Is dit dan
beter? Of kun je net zo goed biologisch eten
halen bij zo’n winkeltje? Twee vragen drijven
nu bij mij op. Waar moet ik het halen en wat
maakt nou dat dit biologische zo verschrikkelijk
duur is!
 
Lees meer
 
 
Leah
 
Legt Eetbare Voetspot aan bij het
Duurzaamheidscentrum in Assen
 
Morgen 12 maart is het zover: dankzij
bijdragen van het OranjeFonds en de
gemeente Assen en een groep vrijwilligers kan
Leah het begin maken met de aanleg van een
eetbare tuin.
 
"Wildplukken is ontzettend leuk, maar je moet
wel weten wat je plukt. Het
Duurzaamheidscentrum in Assen heeft een
grote tuin in aanleg en samen met de Natuur
en Milieufederatie Drenthe, de gemeente Assen
en Het Drentse Landschap mag ik daar een
eetbare tuin aanleggen! De kans om eetbare
wilde planten bij een groter publiek onder de
aandacht te brengen."
 
Lees meer
 

 

Recept groenteburger
 
100 gram kikkererwten, (liefst zelf) gekookt
50 gram doperwten
50 gram wortels
50 gram mais
1 sjalot of 1 kleine ui
1 teentje knoflook
5 eetlepels gemalen havermout
2 eetepels kokosolie of extra vierge olijfolie
¼ rode peper
1 ei/ of 1 ‘no egg’
2 eetlepels Italiaanse kruiden
(Keltisch) zout + peper

Voeg alle ingrediënten in de keukenmachine en
mix het geheel. Maak van het mengsel vier
hamburgers. Het mag niet aan je vingers
plakken dus voeg eventueel nog gemalen
havermout toe. Als het nog zacht is laat je het
even opstijven in de koelkast. Bak de burgers
goudbruin.
Bron: www.jouwfabriek.nl
 
 

 
 
 
 
Leah - Bietenhummus
 

Veldzuringblaadjes
125 gr. gedroogde kikkererwten, een
nacht geweekt en een uur gekookt
200 gr. gekookte bieten
2 teentjes knoflook
1 theel. komijnpoeder
1 eetl. tahin
sap van 1 citroen
1 bosje wildplukkruiden, grof gesneden
peper en zout

 
Meng alle ingrediënten in een blender of met

http://www.voetspot.nl/biologisch-duur-en-waar/
http://www.voetspot.nl/eetbare-tuin-voor-de-voetspot/
http://www.jouwfabriek.nl


 
Dorinda
 
Wil graag snoepen..
 
Ik ben zelf heel erg gek op drop! En
chocolade…Wat betreft chocola vallen genoeg
verantwoorde, biologische en fair trade keuzes
te maken. Dit blog gaat meer over snoep en
wat daar eigenlijk allemaal in zit. Mijn kinderen
vinden snoepen namelijk ook erg lekker. En
dat mag ook! (Met mate, dat wel.) Maar wat
zet ik ze dan eigenlijk voor? In het kader van
de zoektocht naar verminderen van producten
met e-nummers, dit verhaal over snoepjes.
 

 
 
Oproep van Dick
 
Ik wil graag humus zonder sesam
maken en “alternatieven” voor
kaas blijven proberen.
 
Ik zoek daarvoor een  boer in de buurt die
losse graan bewaart en droogt, zodat ik nog
steeds rejuvelac kan maken met echte
graankorrels. Wie er iemand weet, mag het
van de daken roepen!
 
Waarom? Lees meer
 
 
 

Meng alle ingrediënten in een blender of met
een staafmixer tot een smeuïge pasta. Voeg
eventueel een scheutje olijfolie toe. Lekker op
een blaadje veldzuring, smalle weegbree of Oost
Indische kers. 
 

 
 
 
Ageda - Boerenkoolpesto
(uit de Hippe Vegetariër)
 

2 grote bekers rauwe, fijngesneden
boerenkool
Handjevol peterselie of basilicum
2 teentjes knoflook
½ beker walnoten
Wat cashewnoten
Handje rucola
Sap en rasp van 1 citroen
4 eetlepels olijfolie
Zout en peper

Doe de boerenkool met de peterselie of
basilicum, rucola, knoflook, walnoten,
cashewnoten olijfolie en het citroensap en –rasp
in een keukenmachine of blender en mix het tot
een egale massa. Proef en pas aan naar smaak
met wat extra olijfolie voor de smeuïgheid en
zout en peper.
 

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

http://www.voetspot.nl/lekker-snoepen/
http://www.voetspot.nl/bonen-linzen-pindas-doperwten/


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

