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De Voetspot
 

Voetspots gezocht 
 
Wij zijn al een tijdje bezig met het zoeken van
voetspots in Drenthe. Dit zijn locaties waar voedsel
wordt verkocht of geconsumeerd kan worden die
voldoet aan . De afgelopen periodeduurzame criteria
hebben de bloggers de volgende locaties gevonden
en geinterviewd:
 
Vegansuper in Groningen
Eetgelegenheid Onique in Assen
Brouwerij Jonge Beer in Hoogeveen
Wout’s Kwekerij in Smilde

  
En sinds kort staan de locaties
ook op de voetspotkaart! Kijk

snel op  enwww.voetspotkaart.nl
voeg locaties toe! 

 
Zo kunnen anderen ook genieten

van lekkere, gezonde en
voetafdruk-verkleinende

producten. 
 

 

Nieuwe bloggers gezocht

De 8 bloggers van de Voetspot gaan uiteraard nog een poosje mee. De uitdagingen van
het afgelopen jaar zijn achter de rug en zijn ze goed bevallen. Samen verkleinden ze
hun voetafdruk met 1,7 hectare. Het komende jaar zullen ze zichzelf opnieuw uitdagen
om hun leefstijl aan te passen, zodat ze kunnen leven met een kleinere ecologische
voetafdruk. Dit willen we graag samen doen met nieuwe bloggers! 
 

Wij zijn dan ook op zoek naar mannen en/of vrouwen, wonende in Drenthe of Groningen, die mee

http://www.voetspot.nl/in-de-spotlight-2/
http://www.voetspot.nl/interview-vegan-super-groningen/
http://www.voetspot.nl/onique-in-assen-even-stiekem-genieten/
http://www.voetspot.nl/brouwerij-de-jonge-beer-we-hebben-uniek-bier-van-biologische-oorsprong/
http://www.voetspot.nl/wouts-kwekerij-in-smilde/
http://www.voetspotkaart.nl


Wij zijn dan ook op zoek naar mannen en/of vrouwen, wonende in Drenthe of Groningen, die mee
willen doen met de Voetspot. Vind je groen en bewust leven belangrijk? Vind je het leuk anderen te
inspireren tot een duurzamere leefstijl? Houd je van schrijven? Schrijf dan een brief met jou
motivatie en CV naar j.boekel@nmfdrenthe.nl. De brieven moeten voor 4 oktober binnen zijn.
 
Meer informatie vind je op . www.nmfdrenthe.nl
 
 
 

 

Hoe is het met...
 
Lilla
 
BABYNIEUWS: JAMIE IS GEBOREN! 
 
We feliciteren Lilla en haar man Robert van
harte met de komst van Jamie. Het duurzame
ouderschap kan nu vollop beginnen.
 

 

 
 
Wianne
 
OVER KLEIN GELUK
 
Genieten…. van mijn eerste oogst van mijn
balkontuin. Dat is geluk voor mij: fruit van
eigen struiken.

 
Lees verder

 
 

Ageda
 
NIEUWE UITDAGING: VAN BOUWVAL TOT
DUURZAAM DROOMHUIS

En dan ben ik zomaar in het bezit van een huisje
op een groot stuk grond. Zo’n plekje waar ik
altijd al van heb gedroomd. Anderen kochten
zo’n plekje, maar ik niet. Ik bleef waar ik zat.
Geheel naar tevredenheid overigens. Maar iets
bleef knagen en de zoektocht ging door. Mijn
nieuwe uitdaging is me in de schoot geworpen:
het onbewoonbare huis omtoveren in een
duurzaam huis.

 
Lees verder

 

 
 
Dorinda
 
BLIKT TERUG OP DE VAKANTIE 
 
Ik ben in deze tweede week van augustus net
terug van een heerlijke vakantie naar Spanje.
Met onze vouwwagen reisden we vele kilometers
naar de zon. We genoten van de zee, de
warmte, de rijke Catalaanse cultuur en
fantastisch puur eten. De reis was ver, maar
zeer de moeite waard! Qua voetafdruk valt het
over het algemeen met een kampeervakantie en
reizen met vijf personen in een auto wel redelijk
mee.
 

Lees verder
 

http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/gezocht-bloggers-voetspot/
http://www.voetspot.nl/klein-geluk/
http://www.voetspot.nl/nieuwe-uitdaging-van-bouwval-tot-duurzaam-droomhuis/
http://www.voetspot.nl/earth-overshoot-day/


 
 
Geeskelien 
 
DUURZAME VIS, BESTAAT DAT?

„Als we op deze manier vis blijven
consumeren, is er in 2040 geen wilde vis meer
over,”. Dat is wat we vaak horen. Vis eten
brengt ook overbevissing, netten die de bodem
verwoesten en kweekreservoirs met antibiotica
met zich mee. Dat veel vis niet op een
duurzame manier gevangen of gekweekt
wordt, wist ik al. Maar ik wist niet wat nog wel
verantwoord is om te kopen. Ik heb de meest
duurzame vis soorten (kweek/vang) en weetjes
op een rijtje gezet.
 

Lees verder
 

 
 
GASTBLOG VAN BONENAMBASSADEUR:
RARE SNIJBONEN!

Van Gabriëlle van Dinteren (raadslid
GroenLinks Aa en Hunze)
 
Toen ik net 18 was, ging ik op kamers – ik had
voor mijn verjaardag allemaal vegetarische
kookboekjes gekregen. In de jeugdbond voor
natuurstudie en natuurbescherming had ik wel
kennis gemaakt met vegetarisch eten, maar
vanaf nu zou ik het zélf óók gaan doen: geen
beesten meer eten, niet bijdragen aan het
wereldvoedselprobleem!
 

Lees verder
 

 

 
 

 
Recepten van Leah
 
Tuinbonensalade met koriander &
eetbare bloemen
 

 
Ingrediënten

verse gedopte tuinbonen
kerstomaatjes
verse koriander
zachte geitenkaas
scheut olijfolie
scheut citroensap
peper en zout
hand vol eetbare bloemen ter garnering
(teunisbloem, gousbloem, kaasjeskruid,
borage, rozenblaadjes)

 
Bereiding
Breng een pan met een laagje water aan de
kook. Kook de tuinbonen een paar minuten. Ze
moeten nog een´bite´hebben. Snijd de
koriander fijn en verbrokkel de geitenkaas. Meng
alle ingrediënten door elkaar en garneer met
eetbare bloemen.

 
Moestuinrösti
 

 

http://www.voetspot.nl/duurzame-vis-bestaat-dat/
http://www.voetspot.nl/gastblog-van-bonenambassadeur-rare-snijbonen/


 

Benieuwd naar jouw
vakantievoetafdruk?
 
Ageda berekende haar vakantievoetafdruk.
"Mijn verwachte afdruk is 63m2 per dag. Ter
vergelijking: Een ‘eerlijke’ VakantieVoetafdruk
per dag is 90m². De gemiddelde
VakantieVoetafdruk per vakantiedag van de
Nederlander: 250 m².
 
Ageda vertelt er meer over.
 

 
Ingrediënten

halve courgette
2 aardappels
2 eieren
flinke hand knopkruid (of ander kruid)
zout en peper
olijfolie

 
Bereiding
Kluts de eieren. Rasp de courgette en de
aardappels en snijd het knopkruid fijn. Meng alle
ingrediënten door elkaar. Verhit de olijfolie in
een koekepan. Doe het eimengsel in de
koekepan, dek af met een deksel en bak op een
laag vuur. Keer de koek om m.b.v. een bord. De
rösti wordt nog lekkerder als je er wat zelf
gemaakte pesto op doet.
 
 
 

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

 

http://www.voetspot.nl/hoe-groen-is-jouw-vakantie/
http://www.drentsevoetafdruk.nl
http://www.drentsevoetafdruk.nl
http://www.tynaarlo.nl/voetafdruk
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

