20 oktober 2015
Nacht van de Nacht special

11e Nacht van de Nacht
Deze Ziezo! staat geheel in het teken van de 11e editie van de
Nacht van de Nacht, op zaterdag 24 oktober.
Een donkere nacht is geen
vanzelfsprekendheid.
Nederland is een van de meest
verlichte landen ter wereld en
wordt nog elk jaar drie tot zes
procent lichter. Echte duisternis
is bijna nergens meer te vinden.
Ieder jaar wordt tijdens de
langste nacht van het jaar, de
Nacht van de Nacht, aandacht gevraagd voor de schoonheid en het
belang van duisternis.
Verschillende organisaties en verenigingen die de Nacht steunen,
organiseren nachtelijke activiteiten door heel het land voor jong en
oud. De website www.nachtvandenacht.nl geeft een overzicht van
activiteiten in het hele land.

Bekijk alle activiteiten in Drenthe in de Nachtkalender
onderaan deze nieuwsbrief, of kijk op
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/.

Wij maken het Donker!
Waar mag van jou het licht uit?

Zie! Uitgelichte groepen
In de rubriek Zie! geven we een
podium aan de groepen waarmee
we samen werken, op zowel
energie- als natuur en milieu
gebied.
Ook als groep in de Zie!-rubriek in
de spotlight gezet worden? Mail
dan naar:
communicatie@nmfdrenthe.nl.

Zie!
Natuurvereniging Zuidwolde e.o.
Tijdens de 11e Nacht van de Nacht
organiseert Natuurvereniging
Zuidwolde een spannende
stempeltocht door het donkere bos,
en een kinderfeest in het
Faliebergbos in Zuidwolde. Maar
dat is natuurlijk niet het enige wat
deze actieve natuurvereniging
doet...
Ga naar Kiek op de Kaart van
Drenthe voor het hele verhaal.

Graag horen we van jou waar jij
vindt dat het licht ‘s nachts uit
mag. Met je melding kunnen we
Drenthe namelijk nog donkerder
maken, en dat is goed voor
flora, fauna, nachtrust, sterren
bewonderen, energiebesparing...noem maar op.
Maak - als het donker is - een
foto van de locatie waar
volgens jou het licht nodig uit mag, en plaats hem op de kaart op
www.wijmakenhetdonker.nl. Dit kan tot 11 november.

Hemelhelderheidskaart Drenthe in de maak
Waar is het licht en waar is het donker in
onze provincie?
Om te kunnen zien waar het (flink) donker is,
en waar (heel) licht, heeft de provincie
Drenthe het onderzoeks- en adviesbureau
Sotto le Stelle gevraagd om een
hemelhelderheidskaart voor heel Drenthe te
gaan maken. Het bureau is in augustus
begonnen met de metingen en de
verwachting is dat de kaart medio 2016 zal
worden opgeleverd.

Zie!
IVN afdeling Leek - Nietap
Niet één maar twee activiteiten;
IVN Leek-Nietap is erg enthousiast
over de Nacht van de Nacht en
organiseert daarom twee
nachtelijke activiteiten. Onderaan
deze Ziezo! kun je ze vinden in de
Nacht-agenda. Verder viert deze
IVN afdeling dit jaar hun 65-jarig
jubileum. Genoeg redenen dus om
deze groep uit te lichten in de Zie!;
een interessante geschiedenis en
een actief heden.
Ga naar Kiek op de Kaart van
Drenthe voor het hele verhaal.

Lees verder.

Gemeente ambtenaren bijgepraat over mogelijkheden
aanpak lichtoverlast melkveestallen
Verlichte melkveestallen met
open zijwanden zijn een relatief
nieuwe bron van lichthinder in
het donkere Drentse
buitengebied.
Door de ontwikkeling in de
melkveehouderij zal het aantal
verlichte open melkveestallen in
Drenthe nog verder toenemen.
Het is goed mogelijk om
lichtoverlast door melkveestallen
te voorkomen door...[lees verder]

Fotowedstrijd Nacht van de Nacht

Ontvang de
Groene Agenda
Tweewekelijks de Groene
Agenda ontvangen in uw
inbox?

Heb je een fantastische foto
gemaakt van lichtvervuiling bij
jou in de buurt, en hem op
wijmakenhetdonker.nl gezet?

Volg ons op
social media:

Dan kun je er nog een prijs mee
winnen ook. Plaats je foto op de
Facebook pagina van de Nacht van
de Nacht, en wie weet win jij één
van de drie fotografie-cursussen
van ambassadeur en natuur- en
landschapsfotograaf
Johan van der Wielen. Je mag ook
mee doen met adembenemende
foto's van sterrenhemels of andere
prachtige nachtfoto's.

Nieuwe aanpak voor lichthinder kassengebied Emmen
Ondanks het landelijke beleid voor
de vermindering van lichtoverlast
van kassen, is er in het
tuinbouwgebied rond Erica en
Klazienaveen nog steeds sprake
van lichthinder voor omwonenden.
De huidige regelgeving die de
lichtoverlast moet beperken, schiet
tekort. De Natuur en Milieufederatie
Drenthe roept landelijke partijen
daarom op te komen tot een nieuwe
meerjaren-aanpak die zorgt voor een
lichthinder-vrije toekomst. [Lees
verder]

Lees meer berichten

Nachtkalender van Drenthe - Nacht van de Nacht 24 oktober

Wandeling Havelterberg
Hunebeddenweg 1, Darp
19.00 tot 22.00

Beleef de Nacht op het Noordsche Veld
Donderseweg 7, Norg
19.30 tot 22.30

Op stap met de Nachtwachter
De Hulstlaan 7, Leek

19.00 tot 21.00

Schemer-donker wandeling door het Asserbos
Bosrand 2, Assen
18.30 tot 20.15

Dineren bij kaarslicht
Hoofdstraat 1, Hooghalen
17.00 tot 20.00

Nachtwandeling in het Bargerveen
Zusterweg 17, Weiteveen
22.00 tot 23.45

Sfeervol dineren bij kaarslicht
Hoofdstraat 7, Westerbork
17.30 tot 22.00

Nacht van de Nacht bij het Hunebeddencentrum
Bronnegerstraat 12, Borger
19.00 tot 22.00

Verteltocht 'Wat zie je in het donker?'
Oudemolenscheweg 19, Gasteren
20.00 tot 22.30

Nachtelijke tocht door het Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, Drouwen
19.00 tot 21.00

Nacht van de Nacht op het Dwingelderveld
Anserpad 2, Dwingeloo
19.30 tot 21.30

Avontuurlijke kano-hike in de Hunze
Oostermoer 1, Spijkerboor
21.00 tot 00.00

De Nacht van Taribush
Lheebroek 30, Dwingeloo

19.00 tot 00.00

Kinderfeest Faliebergbos
Meppelerweg 22, Zuidwolde
19.30 tot 22.00

Nachtwandeling met verrassingen in het Spaarbankbos
Hoogeveenseweg 5a, Fluitenberg
18.30 tot 20.30

Hunze bij Nacht
Veenhoverweg, Gieten
19.00 tot 23.30

Sterrenkijken in Noord-Drenthe
Rodeheklaan, Assen
19.30 tot 22.00

Duisternis in het Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen
18.30 tot 20.30

Wandeling & Spannend Nachtverhaal door het
Mensingebos
Norgerweg 17, Norg
19.15 tot 22.30

Vaartocht over het Leekstermeer
Meerweg 13, Nietap
18.30 tot 21.00

De nacht van de Nacht in het Peizerbos
De Pol 1, Peize
19.30 tot 21.00

Sterrenkijken met en bij de radiotelescoop
Oude Hoogeveensedijk 4, Dwingeloo
19.00 tot 23.00

Interessante wandeling Haelen
Roggelseweg 58, Haelen
19.00 tot 21.00

Avondwandeling in het Drents-Friese Wold
Terwisscha 6, Appelscha
19.30 tot 22.00

Kijk voor activiteiten in andere provincies op de website van de Nacht
van de Nacht.

Wij worden gesteund door:

Contact:
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen
Tel: 0592 - 311150
E-mail: info@nmfdrenthe.nl
Website: www.nmfdrenthe.nl

