
Drentse Voetafdruk 
 

De Voetspot

Begin juli is een groep vrijwilligers de uitdaging
aangegaan om hun ecologische voetafdruk te
verkleinen. Welke hindernissen of successen ze hierbij
ervaren, beschrijven ze op op hun gezamenlijke blog
De Voetspot. De Voetspot is de afgelopen weken door
meer dan 1.500 mensen bezocht. Op Facebook hebben
al meer dan 160 mensen hun 'like' aan de Voetspot
gegeven. 
 
Wil je ook meehelpen de Voetspot groot te maken? Vraag
kennissen, vrienden, familie om de Voetspot te volgen via:
 
1. hun gezamenlijke  .Facebookpagina
2. deze nieuwsbrief:  .aanmelden kan via deze link
 

 

 AGENDA
 
De Voetspot vrijwilligers zijn
ook aanwezig op:
 
De inspiratiemiddag voor
vrijwilligers. 
Vrijdag 11 september van
14.30 tot 18.00 uur bij de
Schaapskooi Holtingerveld te
Havelte.
 
Opening
Duurzaamheidscentrum
in Assen.
Zaterdag 26 september van
11.00-16.00 uur in het
Asserbos bij de
kinderboerderij. 

 

Hoe gaat het met...
 
  
AGEDA: VAN EXOTISCH NAAR LOKAAL
 
Het is de titel van een kookboek dat ik
ooit kreeg in mijn studententijd. Het
stond vol met exotische groente- en
fruitsoorten: carambola, mango, litchi,
ramboetan, kousenband, granaatappel.
Je kan er de lekkerste recepten mee
maken. Reuze interessant, want ik had
het wel gezien met de bloemkool met een
papje.. Lees verder
 

&

 
 

 
 

DE BIOLOGISCHE KEUZE VAN
DORINDA
 

https://www.facebook.com/voetspot
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html
http://www.voetspot.nl/van-exotisch-naar-lokaal/


&
 

 
BLAUWE BESSEN IN GEVAAR! 
 
Wat als het bestrijden van de fruitvlieg
alleen nog maar gaat met behulp van
chemische middelen. Kopen we dan
ooit nog biologisch fruit? Lees verder
 
 
 
 
 

 

DE KOE-AFDRUK VAN DICK

Wij Nederlanders worden wel
kaaskoppen genoemd, omdat we
kennelijk de kaasmakers van de wereld
waren. Of misschien nog wel zijn. Om
een koe 1 liter melk te laten produceren
is er 500 liter water nodig. Voor sojamelk
is de helft nodig. Omdat er 10 liter melk
in 1 kilo kaas gaat, is er 5000 liter water
nodig om 1 kilo kaas te maken. Dat zijn
ruim 40 badkuipen vol met water. Is soja
dan misschien een beter product om te
gebruiken voor melk? Ik ben druk op
zoek om een derde product te vinden:
iets wat uit ons land komt en niet zo
zwaar op het milieu drukt als koemelk en
sojamelk.
 
Lees verder
 
 

 
Je hoort het soms, he. ‘Biologisch? Doe
effe normaal, het leven is al duur genoeg!’
En dat is tot nu toe ook zo. Biologische
producten zijn vaak net een slag duurder
in de supermarkt. Vlees, zuivel, maar ook
de jam of de chocoladepasta. Dus ja, je
moet er wel wat voor over hebben. (En dat
is niet voor iedere beurs weggelegd,
natuurlijk!)
 
Ik heb samen met mijn man drie kinderen, van
4, 7 en 10 jaar. Ze zijn goed gezond, sporten en
bewegen veel en eten bij tijd en wijlen lekker en
goed! Biologische groenten en fruit wordt bij ons
al twaalf jaar via Ekonoom, de online biologische
supermarkt, tweewekelijks thuisbezorgd.
Wekelijks vind ik te duur…Andere producten
zoals pasta’s, wijn, koffie en wasmiddelen doen
we sóms biologisch, maar lang niet structureel!
 
&
 
ALLE GROENTES ONBESPOTEN
 
Bij een fietstochtje door de buurt viel mijn oog
ineens op dit bordje: alle groentes zijn
onbespoten! Bij kwekerij Schierbeek in
Paterswolde doen ze naast bloemen en
sierpompoenen ook komkommers, tomaten,
paprika’s en courgettes.
 
Lees verder
 
 
 

 

GEESKELIEN: HOEVEEL
FOODMILES HEEFT JOUW
BANAAN AFGELEGD?
 
Als je jezelf weleens afvraagt of de
spinazie of paprika die je in de koelkast

hebt liggen wel  is, is hetfoodmile-proof

http://www.voetspot.nl/blauwe-bessen-in-gevaar/
http://www.voetspot.nl/category/dick/
http://www.voetspot.nl/category/dorinda/


 

DE VERKASSING VAN JACK
 
Hij staat! Mijn 42-jarige hart gaat weer
kloppen als een verliefde puber. De kas is
verplaatst! Het is gelukt! Met zes mensen
hebben we het aluminium frame van 16
m2 links achter in de hoek gezet. Een kas
van 30 jaar oud. Dat hij deze tocht zou
overleven…..
 
Lees verder
 
 
 
 

LEAH: WILDPLUK
VOORBEREIDINGEN VOOR
DE WINTER

Mijn voornemen meer wildpluk aan mijn
maaltijden toe te voegen werpt zijn
vruchten af. Figuurlijke vruchten van
bijvoet in de soep, zevenblad in de
stamppot en knopkruid in de omelet.
Maar ook letterlijke vruchten zijn terug
te vinden op mijn bord. Het is
pruimentijd! Tijd om een wintervoorraad
aan te leggen.
 

& 
 

 
Recept voor rösti met weegbreezaad
 

400 gr. aardappelsrosti met
weegbreezaad
1 ui

hebt liggen wel  is, is hetfoodmile-proof
leuk om de website  tewww.foodmiles.com
bekijken.
 
 

&
 
Wereldwijd worden er een miljoen
plastic tassen per minuut gebruikt!
 
Naast de “gewone” verpakking van voedsel
maak ik ook wel eens gebruik van plastic zakjes
in de supermarkt. Erg jammer, maar toch ben ik
geen uitzondering: Wereldwijd worden er een
miljoen plastic tassen per minuut gebruikt! Dat
betekent dat een consument gemiddeld 300
plastic tasjes per jaar in gebruik neemt na het
boodschappen doen. Weliswaar hergebruik ik
zelf altijd plastic zakjes, vaak worden ze maar
eenmalig gebruikt. Wel is er goed nieuws: vanaf
1 januari 2016 mogen er in Nederlandse winkels
in ieder geval geen gratis plastic zakjes meer
worden verstrekt.
 
Lees verder
 
 
 
 

 

KOM JE LILLA ONTMOETEN?
 
Lilla: "Ik wil dit graag onder jullie
aandacht brengen.. In de wereldzeeën
liggen 5 BILJOEN plastic delen! Kleine
visjes eten dit op, grote vissen eten kleine
visjes op en vervolgens eindigt het op onze
eigen boord!! De plastic soep in de
wereldzeeën opruimen is 1 ding, maar we
moeten ook actief bijdragen aan het
voorkomen van verdere verspreiding van
plastic! Dit wordt ook één van de
onderwerpen die ik in Havelte ga
bespreken in de Schaapskooi op 11
september.. Grow awareness people, kom
naar de workshop!!" Samen met Leah zijn

we aanwezig om meer te vertellen over de

http://www.voetspot.nl/category/jack/
http://www.foodmiles.com/
http://www.voetspot.nl/category/geeskelien/


6 eieren
50 gr. pittige kaas, in kleine blokjes
zonnebloemolie
peper en zout
8 stengels weegbreezaad

 
Lees verder
 
 

 

HET AFVAL VAN WIANNE
 
Door de vakantieperiode kreeg ik zomaar
het antwoord in de schoot geworpen. 
Natuurlijk wist ik al dat ik het
verpakkingsmateriaal van mijn
boodschappen, gehaald bij de kweker,
ook daar terugbreng. Dan gaat het om
een kratje of doos, papieren zakken,
plastic tassen die nog een ronde mee
kunnen, plastic bakjes die heel en schoon
zijn. Zoals vorige keer verteld gaat al
mijn groenafval nu in mijn compostbak.
YEAH! dat geeft een goed gevoel!! 
 
Lees verder

we aanwezig om meer te vertellen over de
Voetspot en onze uitdagingen.
 
Meer weten? 
 
 
 
 
 
 
 

IN THE SPOTLIGHT
 
No Impact Man
De documentaire “No Impact Man” inspireerde
Voetspot blogger Ageda tot het verkleinen van
haar ecologische voetafdruk en het starten van
haar blog   Nu heeft zijwww.elkedaggroener.nl.
zichzelf nog   gesteld door mee teeen uitdaging
doen aan de Voetspot.
 
“No Impact Man” gaat over de in Manhattan
wonende Colin Beavan, die samen met zijn
vrouw en dochtertje besluit om een jaar lang
hun levensstijl in te ruilen voor een milieu
bewust leven zonder elektriciteit, materieel
verbruik en geautomatiseerd vervoer.
 

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.
 

 

http://www.voetspot.nl/category/leah/
http://www.voetspot.nl/category/wianne/
http://www.nmfdrenthe.nl/actueel/inspiratiemiddag-groene-vrijwilligers/
http://www.elkedaggroener.nl/
http://www.voetspot.nl/de-uitdaging-van-ageda/
https://www.facebook.com/voetspot


 

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

http://www.drentsevoetafdruk.nl

