Onze Heugte lichies van 2016!
Ons jaarverslag 2016 is uit met een terugblik op onze Heugte
lichies uit 2016. Een jaar waarin we met inwoners en partners
gewerkt hebben aan een energieneutraal Drenthe. Een jaar
waarin we in actie kwamen voor het Drentse landschap, frisse
lucht en dierenwelzijn. Waarin we aan tafel gingen voor een
duurzame ontwikkeling van ons voedselsysteem. We kwamen
hipster Bartje tegen en startten het circulaire netwerk op. We
hebben het Drentse Goud onder de aandacht gebracht en
maakten ons hard voor gifvrije tuinen. Deze hoogtepunten en
meer lees je terug in ons Jaarverslag.

Lees verder
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Gebiedscoöperatie Zu
Drenthe
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ambitie is om binnen twee j
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onderwijs die een innoveren
duurzame en groeiende eco
voorstaan in Zuidwest Dren
Lees hier het interview

Alle Drentse nieuwbouw vanaf morgen energieneutraal
Nu de economie aantrekt, lijkt ook de woningbouw weer op te
veren. De vraag naar woningen en verkoop neemt toe.
Gemeenten halen de nieuwbouwplannen weer uit de kast. De

Gemeenten halen de nieuwbouwplannen weer uit de kast. De
Natuur en Milieufederatie pleit voor provincie-brede afspraken
met als inzet; alle Drentse nieuwbouw vanaf morgen
energieneutraal.
Lees verder

Meer weten over Voedselbossen?
Op 18 mei organiseren we een Meet & Eat over
Voedselbossen bij het Hunebedcentrum in Borger. Er
zijn veel initiatieven die graag aan de slag willen met
het creëren van hun eigen voedselbos. Maar wat is
een (goed) voedselbos? Welke kennis is nodig om
een voedselbos te creëren op Drentse/Groningse
schaal? Hoe maken we dit tot een zelfvoorzienend en
klimaatbestendig systeem? Aan welke
randvoorwaarden moet een voedselbos voldoen? Met
inhoudelijke bijdragen van Wouter van Eck (voorzitter Stichting Voedselbosbouw) en
Michiel Korthals (Emeritus Professor Toegepaste Filosofie van de Universiteit
Wageningen) en een overheerlijk bosbuffet van Gekruid en Geroerd.
Meer informatie en aanmelden

Kookpot Eiwittenstoofpot voor de zorg
Hoe kunnen plantaardige eiwitten, bij voorkeur lokaal geteeld, bijdragen aan het
voorkomen van eiwitten tekort bij de snel groeiende groep oudere zorgbehoevenden in
Noord-Nederland? Hoe kan dit bijdragen aan een
gezonde verduurzaming van de Noord-Nederlandse
economie? Welke kansen biedt dit voor lokale
ondernemers in de voedselketen? Tijdens de
bijeenkomsten van de ‘Kookpot Eiwittenstoofpot voor
de zorg’ willen we aan de slag met deze vraagstukken
en toewerken naar een Business Case. Op 19 mei
vindt de startbijeenkomst plaats in de Drentse Zaak.
Meer informatie en aanmelden

Locatiebezoeken Meet & Eats
De komende periode hebben we nieuwe Meet & Eats op het menu staan! We gaan o.a.
op bezoek bij een aantal interessante locaties van ondernemers die op een nieuwe en
duurzame manier omgaan met de voedselketen. Kijk hier voor meer informatie.

Zwammelaars gezocht
Als eerste locatie bezochten we op 19 april WesterZwam in Wapserveen. De werkwijze
van WesterZwam is geïnspireerd op het principe van de blauwe economie, waarbij
natuurlijke systemen worden gebruikt voor duurzaam produceren en consumeren.
Wiebe, Gossen en Eva vertelden hun inspirerende verhaal. Ooit zelf geïnspireerd en
opgeleid door RotterZwam, hopen zij nu ook anderen in Drenthe en Groningen te
inspireren om Zwammelaar, oftewel zwammenkweker, te worden. Lees hier hun
verhaal.

Consulent gaat Drentse melkveehouders helpen bij verduurzaming
Op 21 april hebben LTO Noord en de Natuur en
Milieufederatie Drenthe de consulent Duurzame
Melkveehouderij Drenthe gepresenteerd. Consulent Mirjam
Balkema gaat Drentse melkveehouders helpen die alleen of
gezamenlijk aan de slag willen met verduurzaming in
combinatie met de ontwikkeling van hun bedrijf. De consulent
gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse
melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in
combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid.
Lees verder

Coevorden en Meppel aan de slag met chemievrij sportveldenbeheer
In de gemeenten Coevorden, Meppel en een aantal gemeenten in Overijssel zijn pilots
gestart met het chemievrij beheer van sportvelden. De
komende jaren gaan we de ervaringen met de pilots uitrollen
naar de rest van Drenthe en Overijssel. Doel van het project is
dat uiteindelijk alle gemeenten en sportverenigingen, de
sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen gaan beheren. Het
project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer’ wordt
mede gefinancierd door de provincies Drenthe en Overijssel
en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.
Lees verder

Nieuwe Zonnetouravonden door Drenthe
Bent u woningeigenaar en wilt u zelf zonne-energie
opwekken?
In mei en juni vinden er weer informatieavonden plaats van de
campagne ‘Zon zoekt Drent’. Tijdens de avonden is er
aandacht voor de zonnekaart van de gemeente, de
zonnelening of andere financieringsmogelijkheden voor
zonnepanelen en zonneboilers. Verder krijgt u tips hoe aan de
slag te gaan met de aanschaf van zonnepanelen of een
zonneboiler. Op de bedrijvenmarkt kunnen bedrijven u
adviseren over de aanschaf van zonnepanelen en
zonneboilers. Ook kunt u rechtstreeks vragen voorleggen aan het Drents Energieloket,
ervaringsdeskundigen, en eventueel een plaatselijk Buurkrachtteam of plaatselijke
energiecoöperatie.
Kijk hier voor data en locaties.

Studenten onderzoeken hergebruik van grondstoffen
Hoe kun je natuurlijke grondstoffen optimaal inzetten en

Hoe kun je natuurlijke grondstoffen optimaal inzetten en
hergebruiken? In het Noordelijk Innovatielab Circulaire
Economie (NICE) in Meppel broeden studenten op deze vraag.
Studenten uit verschillende disciplines doen onderzoek naar
praktische toepassingen voor de bouw en industrie. Ook
Drentse bedrijven doen mee.
Lees verder

Wat vindt u van het Drents Energieloket?
De website van het Drents Energieloket gaan we vernieuwen.
Zo hopen we Drentse woningeigenaren nog beter te kunnen
bedienen bij het verduurzamen van hun woning. Om de
website te verbeteren, voeren we een inventarisatie uit.
Daarmee brengen we in kaart welke toevoegingen er nodig
zijn en wat er van de huidige website wordt gevonden. Graag
horen wij ook uw mening. Klik hier voor de korte enquête.

Duurzame inspiratie voor sportverenigingen
Momenteel worden er informatiebijeenkomsten gehouden in Drenthe om
sportverenigingen te enthousiasmeren voor het project
Drenthe Sport Duurzaam. Tijdens de bijeenkomsten worden
sportverenigingen geïnformeerd over het project, op welke
manieren je kunt verduurzamen, hoe je dit aanpakt, financiert
en welke ondersteuning je kunt verwachten bij deelname aan
het project. Als inspiratie is er voor deze bijeenkomsten een
film gemaakt van de succesvolle verduurzaming van
voetbalvereniging Achilles 1894. Bekijk hier de film.
Lees verder

Lees meer berichten

Natuurfeestjes bouwen tijdens Fête de la Nature
Fête de la Nature is een landelijk festival in de natuur. Heel Nederland wordt door Fête
de la Nature uitgenodigd om samen de natuur te beleven, van
wilde natuur tot stadspark. Fête de la Nature is een gratis en
open festival. Het vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei.
Lees verder

Ruud Koornstra, de eerste en enige Energiecommissaris van
Nederland op bezoek in Assen
Op 12 mei wordt de laatste bijeenkomst van deze jaargang

Op 12 mei wordt de laatste bijeenkomst van deze jaargang
Ode aan Gaia door niemand minder dan Ruud Koornstra
gegeven, de eerste en enige Energiecommissaris van
Nederland! Het thema van zijn lezing is Energieneutraal
Wonen – de laatste trends.
Lees verder

Lezing ecologische moestuinieren
Dinsdagavond 9 mei organiseert Plaats de Wereld in samenwerking met Welkoop Vries
een lezing over ecologisch tuinieren. De avond vindt plaats in
het gebouw van Plaats de Wereld aan de Westerstraat 26a in
Vries van 20.00 – 22.00 uur. Dhr. Lankman van Pireco vertelt
in zijn lezing hoe je op een natuurlijke wijze kunt tuinieren.
Lees verder

Lees meer berichten

6 mei

12 mei

Repair Café in Kloosterveen – Assen

Lezing Ruud Koornstra: Energieneutraal
Wonen – de laatste trends

13 mei

13 mei

Natuur en mileueducatie voor
jongeren: Didactiek

Kennismakingsochtend Junior Rangers

Ga naar de Groene Agenda

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

Volg ons via social media
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