
Drentse Voetafdruk 
Tips voor...

De Voetspot
Om de voetafdruk van Drenthe verder te
verkleinen hebben we een groep vrijwilligers
gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Vanaf
vandaag – 1 juli – gaan zij de uitdaging aan 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 een ontmoetingsplek voor mensen die
groen en bewust willen leven, en daardoor hun
ecologische impact op de wereld willen verkleinen. De
Voetspot wordt gevoed door deze negen vrijwillige
bloggers die komend jaar de uitdaging aangaan om
anders met hun eten om te gaan en daarmee een
kleinere ecologische voetafdruk te creëren. 
 
Volg ze via www.voetspot.nl of via hun gezamenlijke 
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Ontmoet de bloggers
 

Ageda
 
“Zoveel mogelijk lokaal en puur eten”.
 
Om Drenthe als duurzame provincie op de
kaart te krijgen, ga ik de komende maanden

de uitdaging aan om zoveel als mogelijk lokaal

 
 

Dorinda
 

“Ik wil op zoek gaan naar puur eten,

https://www.facebook.com/voetspot


de uitdaging aan om zoveel als mogelijk lokaal
en puur te eten. Eigenlijk zou ik geen stap
meer over de drempel van de Jumbo, AH,
Poiesz, Lidl en Aldi willen zetten. Ik ben
benieuwd wat we thuis dan dagelijks op ons
bord krijgen. En ik vraag me af of het eigenlijk
wel haalbaar is? Wat heeft Drenthe allemaal te
bieden? En waar moet ik dan heen? Ik
verwacht dat het een aardige uitdaging zal
worden, niet op de laatste plaats omdat ik een
kieskeurige dochter en man aan tafel heb.
Maar net als voor mijn eigen blog doe ik dit
niet van vandaag op morgen: ik doe het stap
voor stap.
 
Maak kennis met Ageda.
 
 

Dick
 
“Hoe zorg ik voor een kleinere
koe-afdruk?”
 
Ik zie dat mijn totale voetafdruk 5,62 ha is, dat
vind ik toch wel veel. Voeding is daarvan 1,51
ha. Daar moet ik me dus op richten, vind ik
zelf. Hoewel ik als boerenzoon, zelf heel veel
melk en melkproducten gebruikte, was die
voetafdruk verhoudingsgewijs toen niet groot
(nu gebruik ik meer sojamelk). Mijn vader molk
een koe en wij gebruikten bijna alle melk voor
eigen gebruik. Op de boerderij was ook een
zogenaamd karnhok, dus karnemelk, room,
kaas en yoghurt werd destijds zelf gemaakt.
Hoewel ik me dat allemaal niet zo goed meer
kan herinneren. De uitdaging moet voor mij
dus zitten in het terugdringen van de
voetafdruk van de koe. Hoe groot is die?
Kunnen weer terug naar de karnhok? De melk
bij de boer om de hoek halen of moeten we
over op soja? Maar dat haal je toch ook niet
om de hoek?
 
Maak kennis met Dick.
 
 

“Ik wil op zoek gaan naar puur eten,
zoveel mogelijk lokaal voedsel. En voedsel
dat vrij is van gif.”
 
Heb zojuist de Voetafdruk opnieuw ingevuld.
Ruim een jaar later lijkt het erop dat – ondanks
de aanschaf van een nieuwe (tweedehands)
auto en een nieuwe laptop (was echt nodig na 8
jaar) – mijn voetafdruk iets verlaagd is. Van 4,19
naar 3,92 hectare. Maar ik schrik van de
verhouding ‘voedsel’ ten opzicht van de rest.
Mijn Voedselvoetafdruk is met een waarde van
 1,63 een derde van de 3,92 hectare! Waar zit
hem dat nu in? De hoeveelheid koffie die ik
drink? De bakjes yoghurt waar ik zo aan
verslingerd ben? De komkommers die mijn
kinderen het hele jaar graag eten, maar die
natuurlijk wel uit het buitenland komen? Die
afdruk moet verder omlaag. Gewoon omdat ik
een bijdrage wil leveren aan een betere wereld.
Voor mijn kinderen.
 
Maak kennis met Dorinda.
 
 

 
Marjanne
 
“Dagelijks thee zetten uit de tuin, de berm
aan de overkant en uit de natuur
verderop.”
 
Uit de test van de ecologische voetafdruk komt
naar voren dat ik veel koffie drink, ja echt waar,
en dat kost nogal wat hectarepunten. Dat kan
anders en dat wil ik anders. Dat riekt naar de
uitdaging: dagelijks thee zetten uit de tuin, de
berm aan de overkant en uit de natuur verderop.
Daarnaast wil ik de geneeskrachtige werking van
de kruidenthee met je delen. En niet te vergeten
de smaak van kruiden, bomen, wilde bloemen en
struiken. We hebben zo weinig woorden voor
hoe groen smaakt. Daarbij ben ik ook benieuwd
naar jullie bevindingen en recepten. En uh ik wil
niet meer dan twee koppen koffie per dag
drinken. Dat is misschien wel de grootste
uitdaging.  Ik wil af van mijn koffieverslaving. In

mei 2016 wil ik een ‘natuurlijke high tea’
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Jack
 
“Een jaar lang groenten uit eigen kas”. 
 
Ik wil graag mijn voetafdruk voor dit en
volgend jaar gaan verkleinen. Ik wil me gaan
inzetten op het gebied voeding. Met name de
gekweekte groente in de kas. Dit wil ik uit
eigen kas gaan doen. De kas heb ik al in mijn
achtertuin. Deze heeft de functie van een
glazen opslagruimte.
In de zomer gaat het project van start. De
voorbereidingen zijn in het afgelopen half jaar
mondjesmaat gestart. Eind van de
zomervakantie moet de kas op zijn nieuwe plek
staan. De uitdaging is om dan ook een
verwarmingssysteem in de kas te hebben,
zodat in de winter de plantjes er warmpjes
bijstaan.
 
Maak kennis met Jack.
 
 

 
Leah
 
“Vaker voor mijzelf brandnetels en
weegbree op het menu  zetten”.
 
Mijn uitdaging is om meer lokaal en
streekgebonden te gaan eten. Meer van mijn
kennis over eetbare planten te gebruiken
tijdens mijn dagelijks leven. Niet alleen tijdens
workshops maar ook vaker voor mijzelf

brandnetels en weegbree op het menu te

mei 2016 wil ik een ‘natuurlijke high tea’
organiseren voor een heleboel mensen die hun
eigen theekruiden gaan zoeken en klaarmaken.
 
Maak kennis met Marjanne.
 

Geeskelien
 
“Meer seizoensgebonden eten, minder
verpakt en oogst uit eigen tuin”.
 
Minstens één keer per jaar vlieg ik naar een
vakantiebestemming. Dit vergroot meteen
aanzienlijk mijn voetafdruk, maar op de fiets
naar Stockholm duurt ook zo lang! Ik wil wel
graag mezelf uitdagen om minder afval te
produceren.
Om te beginnen ga ik meer seizoensgebonden
groente en fruit kopen. Niet meer frambozen en
tomaten in december. Dit betekent dus ook dat
ik minder voedsel in  verpakking  probeer te
kopen en meer uit eigen tuin te eten. Ik neem
vanaf nu een katoenen tas en lege jampotjes
mee voor alle groente, fruit en noten die ik los
koop in de (super)markt. Achter mijn huis heb ik
sinds kort een kleine moestuin. De combinatie
van meer seizoensgebonden te eten, minder
verpakt eten te kopen en oogst uit eigen tuin zal
leiden tot een lagere voetafdruk!
 
Maak kennis met Geeskelien.
 
 

 
Lilla
 
“Ik wil proberen om zo veel mogelijk
zonder afval te gaan leven.”
 
Sinds ik via een biologische webwinkel mijn
boodschappen doe, heb ik aanzienlijk minder

afval (met name plastic) dan wanneer ik in de
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brandnetels en weegbree op het menu te
zetten. Minder naar de supermarkt en meer
naar producenten van lokale produkten.
Waarom zo veel groente en fruit uit
verweggistan eten, terwijl Drenthe zo rijk is
aan groen?
 
Maak kennis met Leah.
 
 

 
Wianne
 
“Hoe ga ik als bewoner van een etage
mijn voetafdruk verder verkleinen? Hoe
kan ik onnodige verspilling tegen gaan?” 
 
Ik hoop te kunnen bereiken, dat ik ondanks de
huidige woonruimte, een goede oplossing kan
vinden voor het scheiden van mijn afval. Alleen
een ondergrondse container als inzamelpunt,
optie om plastic en karton bij de weg te zetten,
glas naar de glasbak brengen, is voor mij niet
de oplossing.
 
Maak kennis met Wianne.

afval (met name plastic) dan wanneer ik in de
supermarkt eten zou kopen. Mijn doel is dan
ook zo min mogelijk afval te produceren het
komende jaar. Concreet wil ik proberen om 50%
minder grijs afval en per maand maximaal 1
grote zak met plastic afval te produceren.
Daarnaast wil ik zo veel mogelijk ander afval
(metaal, glas, papier) voorkomen om daarmee
mijn voetafdruk te verkleinen.
 
Maak kennis met Lilla.
 
 

Over de naam
 

De naam Voetspot hebben we bedacht
omdat het woord ‘voet’ erin zit, wat voor
ons staat voor voedsel maar ook voor onze
ecologische voetafdruk. Spot omdat het een
ontmoetingsplek is. Daarbij komt dat in
biljarttermen de Voetspot de voorste bal in
de driehoek is. We hopen dan ook
inspiratiebron te zijn voor anderen. Hoe
meer mensen hun voetafdruk verkleinen,
hoe beter we voor de aarde zorgen.

De Voetspot volgen?
 
Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met
Ageda, Dick, Dorinda, Geeskelien, Jack, Leah, Lilla,
Marjanne 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
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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

