
Drentse Voetafdruk 
 

 
De Voetspot
 

Voetspot: Biolokaal in Coevorden
 

 
Ageda ging op pad naar de – tot nu toe – enige
verpakkingsvrije winkel in Drenthe.
 
Hanneke Haites uit Coevorden verbaasde zich al langere
tijd over de grote hoeveelheid verpakkingen in de
supermarkt. “Op mijn aanrecht lagen 11 verschillende
verpakkingsmaterialen. En dat voor een kom salade!” Dat
moest anders kunnen. En het lukte – de eerste
verpakkingsvrije winkel in Drenthe is een feit. Goed
winkelen, en ook nog eens leuk (maak bijvoorbeeld je
eigen verse pindakaas!).
 
Waarom goed voor je voetafdruk?
– lokaal voedsel
– biologisch
– voedsel uit het seizoen
– geen afval
 
Lees het gehele interview.

 

 

 
 

 

WIE GAAT ER MEE?
 

Op 25 juni aanstaande gaan we op bezoek

http://www.voetspot.nl/biolokaal-in-coevorden/


Op 25 juni aanstaande gaan we op bezoek
bij Wout's Kwekerij in Smilde voor een
rondleiding. Wouter Strietman kweekt er
al ruim 6 jaar onbespoten groente en fruit
met een grote diversiteit in aanbod,
waaronder ook "vergeten groenten".
 
De rondleiding is gratis aangeboden aan de
Voetspot door Wouter Strietman naar aanleiding
van een interview dat we hielden voor 'de Voetspots van Drenthe'. Er is op zaterdag 25 juni nog
plek voor twee gasten om aan te kunnen sluiten bij deze rondleiding. De rondleiding start om 10.00
uur en duurt maximaal 1,5 uur. 
 
Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan en kun je op de genoemde datum en tijd? Stuur dan een
email naar communicatie@nmfdrenthe.nl. Op 17 juni worden de winnaars van deze verloting
bekend gemaakt.
 
Meer weten over Wout's Kwekerij?
Kijk op www.woutsreservaat.nl

Hoe is het met...
 
Lilla
 
Babynieuws 
 
De eerste Voetspotbaby komt eraan... en
brengt een nieuwe uitdaging met zich mee:
duurzaam ouderschap.
"Het heugelijke nieuws mag nu ook digitaal
gedeeld worden. Mijn man en ik verwachten
een kleintje. En zoals we zijn, willen we dat
natuurlijk op een duurzame, ecologische en
natuurlijke manier doen." 
 

Lees verder
 

 
 
Ageda
 
Eet rauw
 
Bij de gedachte aan rauw eten zie ik een bord
vol wortels en bloemkool, klaar om
weggeknaagd te worden. Het doet met denken

 
 

 Jack
 
Heeft een terugval

Al die moeite gedaan om mijn voetspot te
verkleinen en dan doe ik een dure aankoop. Een
energieverslindende aankoop. Een milieu
vervuilende aankoop. Terwijl ik het typ, komt het
schaamrood weer op mijn kaken. Ondanks de
goede start in 2016! Ik durf de nieuwe
voetspotmeting in 2017 niet eens meer te doen.
De oude, die moest helaas de deur uit. Er zaten
een aantal reparaties in het vooruitzicht die erg
prijzig waren. We hebben er voor moeten kiezen
een goede tweedehandsje te kopen (wat dan
wel weer voetspot waardig is).

 
Lees verder

 

http://www.woutsreservaat.nl/
http://www.voetspot.nl/duurzame-ouderschap/
http://www.voetspot.nl/een-terugval-terug-naar-af/


weggeknaagd te worden. Het doet met denken
aan diëten, waarbij de wortels en stengels
bleekselderij het toppunt van de dag vormden.
Maar niets is minder waar. Steeds meer
mensen eten rauw. Rauw eten heeft tal van
gezondheidsvoordelen. En in het kader van
‘puur’ eten, lijkt me dat wel een onderzoekje
waard.

 
Lees verder

 
 

 
 
Leah 
 
Eet onkruid
 
Als je een eigen tuin hebt zul je merken dat
planten als zevenblad, brandnetel en hondsdraf
vanaf de eerste zonnige voorjaarsdagen niet
meer tegen te houden zijn. Voor je het weet
hebben ze bezit genomen van je hele tuin en
zul je ze de hele zomer moeten tolereren. Maar
er is goed nieuws. Een heleboel van de
zogenaamde ‘onkruiden’ uit je tuin zijn
eetbaar, lekker en gezond. ‘If you can’t beat it,
eat it’! 
 

Lees verder
 

 
 
Dorinda

 
Gebruikt een piraminder
 
 
De piraminder is een heel handige gids bij de
aanschaf van spullen. Gebruik wat je hebt,
deel of ruil, maak iets zelf en als laatste stap:
koop. Dat bevordert hergebruik en scheelt veel
grondstoffen. Handig zijn vaak de ruilsites
zoals  , kleding of weggeefhoekenruilenineelde

 
Wianne
 
Doet een superruil
 
 
Al een tijdje heb ik boeken geselecteerd die ik
niet meer zal lezen. Het zou leuk zijn als er iets
tegenover staat dat voor mij waardevol is. Ze
stonden in een tas te wachten na een marktje
waar voor de boeken amper belangstelling was.
Jammer, én nu? Weggeven of ruilen?
Tot ik in de Noabershop kwam. Daar staan
boekenkasten vol boeken. Een boek meenemen
en een ander boek inleveren. 
 

Lees verder
 

 
 

 
Recept van Geeskelien
 
Recept met tuinbonen: Bonenkroketjes
 
 

 
Ingrediënten (ongeveer 4 personen)

zonnebloemolie (om in te frituren)
paneermeel
bloem

http://www.voetspot.nl/rauw-eten-iets-voor-mij/
http://www.voetspot.nl/zevenblad-bonen-en-de-eetbare-voetspot/
http://www.ruilenineelde.nl/lex/index.php
http://www.voetspot.nl/de-superruil/


grondstoffen. Handig zijn vaak de ruilsites
zoals  , kleding of weggeefhoekenruilenineelde
op internet/facebook. Je hebt ze al in heel veel
plaatsen. Onlangs vond ik een prima
(speel)tafel voor de kinderen en een handig
tijdschriftenrek, beide als nieuw. Je moet je
even aanmelden op zo’n site, dat is alles!
 

Lees verder

 
 
Dick
 
Eet insecten
 
Mijn voetafdruk is pas “helaas” weer behoorlijk
groter geworden, want ik ben dit voorjaar in
Thailand geweest. Ik probeer daar wel van te
leren, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
In Thailand wordt veel rijst verbouwd, maar
daarnaast eten ze bijvoorbeeld ook schorpioen.
Verder eten ze ook bambooworm en
krekels. Belangrijk bij insecten is dat ze lekker
zijn, geen extra water gebruiken, dus de
voetafdruk van zo’n eiwitbommetje is zeer
klein. Hierover meer in mijn volgende blog.
 

 

2 eieren, losgeklopt
500 gram tuinbonen (diepvries of pot)
2 uien, gesnipperd
2 tenen knoflook, geperst
50 gram hazelnoten, in stukjes gehakt
50 gram walnoten, in stukjes gehakt
1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden
(oregano, tijm)
75 gr Parmezaanse kaas, geraspt
olijfolie

Nodig:
keukenpapier
friteuse of hapjespan
 
Bereiding
 

Kook de tuinbonen in 10 minuten
beetgaar.
Fruit de uien en de knoflook in olijfolie.
Pureer de tuinbonen met de kruiden, het
uienmengsel, de parmezaanse kaas, zout
en een klein scheutje olijfolie in een
keukenmachine of met een staafmixer.
Meng de gehakte noten door het mengel.
Zet dit mengsel een half uur in de
koelkast.
Vul drie bakjes; 1 met bloem, 1 met
broodkruim en 1 met een geklutst ei
klaar.
Rol een balletje van het bonenmengsel en
haal door de bloem, ei en broodkruim.
Leg de kroketjes op een bord.
Verhit een ruime hoeveelheid
zonnebloemolie in een pan of zet de
friteuse aan. Frituur de kroketjes
vervolgens totdat ze bruin zijn en laat ze
uitlekken op keukenpapier. Eet smakelijk!

 
 

 
 
 

UITGELICHT
 
Woon je in de gemeente Tynaarlo? 
 
De gemeente Tynaarlo zoekt zoveel mogelijk
inwoners van de gemeente die de Voetafdruktest

willen doen. De Voetafdruktest geeft inzicht in

http://www.ruilenineelde.nl/lex/index.php
http://www.voetspot.nl/consumeren-of-consuminderen/
http://www.drentsevoetafdruk.nl
http://www.drentsevoetafdruk.nl


 
 

willen doen. De Voetafdruktest geeft inzicht in
het effect van je eigen gedrag op je voetafdruk.
Door de test in te vullen kan je bovendien
bijdragen aan het Dorp van de Toekomst. De
mensen die de voetafdruktest invullen,
ontvangen gedurende een jaar elke kwartaal een
nieuwsbrief met handige tips en weetjes over
het verkleinen van je Voetafdruk. De resultaten
van de tests worden na een jaar aan de
gemeente gepresenteerd met aanbevelingen
voor het Dorp van de Toekomst.
 
Meer weten? kijk op www.tynaarlo.nl/voetafdruk
 
 

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
E: info@voetafdrukscan.nl

T: 0592-311150
www.voetafdruknederland.nl

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



