
Drentse Voetafdruk 
 

In de vorige nieuwsbrief stond Ageda er per ongeluk niet bij.
Hierbij de goede versie..
 
De Voetspot

De feestdagen komen er aan. Reden voor ons als
bloggers van de Voetspot om na te denken hoe de
overdaad aan eten en suiker die op ons afkomen
misschien ook anders kunnen. Gezonder en met een
kleinere voetafdruk. In deze nieuwsbrief alvast wat
tips voor St Maarten en voorbereidingen voor het
kerstdiner. En natuurlijk een update van de
uitdagingen. 
 
Heb je ook tips voor recepten, cadeautjes of traktaties? 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
.

 

Sint Maarten
Volgende week is het zover, dan stappen weer massa's kinderen door (een deel
van) de Nederlandse straten met hun lampjes in de hand en de liedjes in hun
hoofd. Maar hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze kleine stappers een zo
klein mogelijke voetafdruk achterlaten? Zowel voor de lampion als voor de
traktatie geven de bloggers van de Voetspot tips om ook voor deze feestdag de voetafdruk te
verkleinen. En, mooie bijkomstigheid, het wordt er niet saaier of smakelozer maar wel gezonder
van!
 
Doe het zelf - lampionstokje
Elk jaar weer hetzelfde gedoe met de plastic lampionstokjes...iedereen heeft het wel eens 
meegemaakt. Ze doen het een minuutje, en daarna loopt je kind
de rest van de avond met een onverlichte lampion. Dat is
natuurlijk jammer, en daarnaast zijn de stokjes van plastic en

gooi je ze na Sint Maarten direct weer weg. Zonde van de

https://www.facebook.com/voetspot
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html


gooi je ze na Sint Maarten direct weer weg. Zonde van de
grondstoffen. Daarom: Maak ze zelf! Het enige wat je nodig heb is:

Een stok (liggen buiten op de grond)
Een stevig draadje
Een LED-fietslampje (die na gebruik gewoon weer op de fiets kan).

 
Deze tip komt van: doemijmaaruiensoep.blogspot.nl

Hoe gaat het met...
 
Geeskelien
 
"Mijn doel om lokaal en in het seizoen te eten
was best makkelijk te halen in het voorjaar
en in de zomer. Nu moet ik nadenken over
hoe ik deze winter duurzaam en vooral lokaal
ga eten. Ik ga op bezoek bij de
Ommelandermarkt 14 november aanstaande
in Groningen en heb een handige kalender
gevonden die een overzicht geeft over
seizoensgebonden groente en fruit, en
wanneer deze het lekkerste is om te kopen." 
Lees verder.
 

 
Wianne
 
"Na mijn verhuizing naar een bovenwoning
voelde het niet fijn om zonder gft-container
en mijn compostbak verder te gaan. Mijn
groente en fruitafval ging – zeer tegen mijn
zin – in de afvalzak naar de ondergrondse
container. Daar kwam nog bij dat naar mate
het warmer wordt het afval gaat stinken. Om
over de fruitvliegjes nog maar niet te
spreken. Deze situatie was ik al snel beu. Ik
heb een aantal oplossingen op een rij gezet
om toch je groente en fruitafval te scheiden:
van wormenbak tot balkonton". Lees verder.
 

 
 Ageda
 
"Mijn vader laat me het boekje ‘Hoe was’t
vrogger’, van Jennegien Elzing-Ensing zien.
Speciaal voor haar kinderen en kleinkinderen
beschreef Jennegien, geboren in 1918, hoe haar
leven er vroeger in Drenthe eruit zag. Tot haar
werkzaamheden behoorde ook het ‘maaien’ van
boekweit, een werkje dat ze als 18-jarige
uitvoerde. “As ’t harfst wördt, möt ok de boekweit
dr of. Die möt veurzichtig maait wörden, want
anders giet d’r veul zoad verleuren.” Boekweit op
je bord was vroeger blijkbaar heel normaal." Lees
verder.
 
 

 
Goede, leuke en lekkere traktaties

 
Daar gaat het natuurlijk om, voor een (goed
gezongen) liedje hoort een traktatie. Er wordt
door de snoepfabrikanten erg op ingespeeld, veel
miniverpakkingen met elk reepje afzonderlijk in
een plastic verpakking. Daarnaast: suiker, veel
suiker. Blogger Ageda: "Toen vorig jaar mijn
dochter met snoep voor een heel jaar thuiskwam,
kon ik alleen maar diep zuchten. Moet dat echt
allemaal opgegeten worden? Als ik zeg dat ik dit
jaar mandarijntjes trakteer, kijkt ze me vies aan.
Niet dat ze geen mandarijntjes lust, maar ze wil
een echte traktatie. En dat zijn mandarijntjes
niet".
 

Wij bloggers van De Voetspot gingen daarom op

http://www.voetspot.nl/winter-groente-duurzame-opties/
http://www.voetspot.nl/wonen-op-een-bovenwoningflat-en-groenteafval-scheiden/
http://www.voetspot.nl/moeders-favoriet-boekweitgort-en-poffert/
http://www.voetspot.nl/moeders-favoriet-boekweitgort-en-poffert/


 
Jack
 
"Geen water gegeven, niet met ze gepraat of
gedieft. Alleen maar aan een touwtje
opgebonden. Nu moet ik wel zeggen dat ik
de grond eerst bewerkt heb met compost van
de composthoop. Een van de mooiste zaken
van tuinieren, tuin 'afval  recyclen. Gewoon'
weer opnieuw gebruiken. Het mooie is dat de
voedingswaarden niet verloren gaan. Wellicht
dat dit ook de groeispurt van de planten
verklaart. Wellicht vraag je je af, wanneer
komen die tomaten dan? Nou, ik ben bang
van niet. Ik heb niet gedieft." Lees verder.
 

 
Dick
 
"Door mijn koe-gerelateerde
voetspot-uitdaging, waar ik met boer Henk
over heb gesproken, zie ik ook veehouders
die zelf de voetafdruk zo klein mogelijk willen
houden. De grote vraag is nu hoe we
Nederlandse boeren zover krijgen dat ze
weer gaan produceren voor hun eigen
omgeving. Ik begrijp dat dit een utopie is,
maar zelf heb ik daar wel een voorbeeld van
gezien in Europa." Lees verder.
 

 
Lilla
 
"Bij het verminderen van ons afval denken de
meeste mensen in eerste instantie aan wat

ze in de prullenbak gooien. We maken echter

Wij bloggers van De Voetspot gingen daarom op
zoek naar gezonde traktaties die de goedkeuring
van zowel de kinderen áls de ouders kunnen
wegdragen. We zetten ze op een rijtje:
 

Zakje zoute popcorn (kun je zelf in grote
, goedkoop enporties poffen in een pan

leuk!)
Rozijntjes
Mini eierkoeken
Zelfgebakken suikervrije havermoutkoekjes
Ontbijtkoekjes
Of gewoon een beker warme
chocolademelk
kleine cadeautjes, zoals potloodjes,
gummen of boekjes. Voorkom wel prullen
die thuis gelijk in de vuilnisbak belanden
kleine stukjes pizza (een pizza opgedeeld in
15-20 stuks), zie hier voor een recept.
Pretzels (zoute stokjes) bij elkaar gebonden
Zelfgemaakte yoghurtijsjes, gelijk opeten
Toch mandarijnen of bananen? Maak er een
leuke tekening op van bijvoorbeeld een 

.minion

 
 
 

 
Recept voor lijsterbesmoes van Leah

 
Lijsterbessen zijn rauw niet eetbaar, ze bevatten
teveel ongezonde stoffen. Maar gekookt kun je er
vele kanten mee op in de keuken. Ze zijn bitter
van smaak, maar gecombineerd met appel,

kweepeer of rozenbottels (zonder de pitjes) kun je

http://www.voetspot.nl/dieven/
http://www.voetspot.nl/over-boeren-koeien-en-kazen/
http://www.ah.nl/allerhande/video/R-V2347005/popcorn-maken
http://www.ah.nl/allerhande/video/R-V2347005/popcorn-maken
http://www.kiwienzo.nl/recepten/suikervrije-zoete-havermoutkoekjes/
http://foodfulness.nl/gezonde-mini-pizzas/
http://blog.partydelights.co.uk/banana-minions-free-printable-minion-outfit/


ze in de prullenbak gooien. We maken echter
ook afval dat niet via de prullenbak verdwijnt,
maar via het riool! Gemiddeld spoelt elke
Nederlander jaarlijks 3,5 kilo afval door het
riool. Niet een van de meest smakelijke
onderwerpen, maar zeker één waar nog veel
winst op valt te behalen en dus de moeite
waard om het te bespreken! Hoe wordt ons
afvalwater gezuiverd en hoe kun je jouw
rioolafval verminderen?"  .Lees verder
 

Dorinda
 
"Ik ben de afgelopen weken ook wat aan het
experimenten gegaan met verschillende voor
mij nieuwe groenten: misome bijvoorbeeld.
Ken je dat? Het zat in mijn groentepakket.
Het is een van oorsprong Aziatische
bladgroente, familie van de komatsuna (ook
geprobeerd) en de paksoi. Kan zowel rauw
als gekookt gegeten worden. Het zijn
knapperig, groene stelen, met veel blad.
Roerbakken met knoflook, uitje, beetje ketjap
en eventueel sesamzaadjes is heerlijk. Met
beetje rijst erbij. Zo blijft het leuk om nieuwe
dingen te ontdekken."  .Lees verder
 

 
Leah
 
"Hoewel de winkels anders suggereren, is het
misschien nog wat vroeg om over het
kerstmenu na te denken. Toch wil ik in mijn
blog vast aandacht hiervoor vragen. Als je nu
alvast een aantal voorbereidingen doet, kun
je straks een originele maaltijd met een
lagere voetafdruk op tafel zetten. Wat dacht
je van een frisse salade van gebleekt
paardenbloemblad (molsla), een

spruitjesschotel met tamme kastanjes of een

kweepeer of rozenbottels (zonder de pitjes) kun je

er een lekkere moes of compote van maken. Vries

http://www.voetspot.nl/het-riool-wat-zit-daarin/
http://www.voetspot.nl/herfst-op-de-planning/


spruitjesschotel met tamme kastanjes of een
wildplukquiche met een lijsterbesmoes? Het
toetje bestaat uit peer met een overheerlijke
bramensaus." Lees verder. 
 

er een lekkere moes of compote van maken. Vries
ze van tevoren in, daardoor worden ze beter van
smaak.
 

400 gram lijsterbessen, een paar dagen
ingevroren
4 appels

Pluk een aantal trossen lijsterbessen.
Maak ze schoon en vries ze in voor ongeveer drie
dagen. Als je ze na de vorst plukt heeft de natuur
dit werk al gedaan, dan kun je ze gelijk
verwerken.
 
Ris de lijsterbessen van de steeltjes, snij de appel
in stukken en ontdoe ze van het klokkenhuis.
Kook de bessen en de appel ongeveer 10 minuten
op een zacht vuurtje. Roer het door een roerzeef
en vang de moes op in een schaal.
 

Dorinda's snelle tips voor vers en
gezond eten

 

Maak een planning voor de hele week en
koop in: je bespaart tijd.
Koop zoveel mogelijk streek en
seizoensporducten (het boekje of internet
helpt je op weg).
Gebruik kruiden ipv kant en klaar producten
en pakjes. Op den duur goedkoper en
gezonder.
Kook zo puur mogelijk, zo min mogelijk
kunstmatige toevoegingen
Verse groenten ipv voorgesneden is langer
houdbaar.
En- als je de volgende dag snel wilt- doe
alvast het schilwerk van te voren.

 
Tegeltjeswijsheid van Jack

 

http://www.voetspot.nl/een-speciaal-kerstmenu/


 

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

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


E: info@voetafdrukscan.nl
T: 0592-311150

www.voetafdruknederland.nl


