Laat uw stem horen!
Op woensdag 15 maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Als eerste roepen wij alle Drentse
kiezers op hun stem te laten horen. Het stemrecht is
een groot goed en er staat voor onze provincie veel
op het spel. Daarnaast roepen we Drentse
bestuurders op in het kader van de kabinetsformatie
onze provincie voor te dragen als proeftuin en
koplopergebied voor een duurzame en circulaire
economie. Hier liggen voor onze provincie grote
kansen.
Lees verder

Via de rubriek Zie! geven w
podium aan de groepen wa
samenwerken, op zowel
energie- als natuur en milie

IVN Westerveld

Wij feliciteren IVN Westerve
25 jarig bestaan! In dit jubil
vragen zij aandacht voor de
positie van alle soorten bije
bijen, hommels en de honin
kader organiseert IVN West
en 10 juni een tweedaags s
Bijen, bermen en biodiversi

Lees hier het interview

Explosieve groei lelieteelt in Drentsche Aa-gebied
Sinds 2010 is de lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied
explosief gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van het
Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa die
gepresenteerd zijn in het Overlegorgaan Drentsche
Aa. Vanwege het hoge bestrijdingsmiddelengebruik in
de lelieteelt is deze groei zorgelijk. De groei vormt een
bedreiging voor de waterkwaliteit van de Drentsche
Aa en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening uit
de Drentsche Aa.
Lees verder

Nijeveen Energie Neu
Meet & Eat over voedselverspilling
De Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen zijn
vorig najaar gestart met een reeks Meet & Eats. Dit zijn
bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons
voedselsysteem. Graag nodigen wij je uit voor de vierde Meet
& Eat die in het teken staat van voedselverspilling. Naast
inspirerende verhalen en voorbeelden, hebben we ook een
diner samengesteld uit producten, die anders zouden worden
weg gegooid. Schuif je aan?

Deze werkgroep zet zich m
gehele dorp in voor een sch
wereld en samen besparen
energierekening. Het uiteind
is om Nijeveen energieneut
maken voor 2025.
Lees hier het interview

Lees verder

Meet & Eat horeca
Op 6 maart organiseerden we een Meet & Eat speciaal voor de horeca. Lees hier het
verslag en de presentaties van de Meet & Eat over voedselverspilling voor
horecaondernemers. Lees verder.

Bijeenkomsten Drenthe Sport Duurzaam van start

Nieuw lid stichtings

Op maandag 27 februari is in Dwingeloo de eerste bijeenkomst
van Drenthe Sport Duurzaam gehouden. Binnen dit project van
SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en
Milieufederatie Drenthe worden (buiten)sportverenigingen
ondersteund bij het verduurzamen van hun
sportaccommodatie. Per gemeente krijgen sportverenigingen
tijdens een bijeenkomst informatie over de mogelijkheden.
Deelnemers ontvangen een gratis energiescan en
ondersteuning bij het maken van een verduurzamingsplan.
Ook wordt er aandacht besteed aan de
financieringsmogelijkheden zoals subsidies en de, voor
sportverenigingen gunstige, Energielening SportDrenthe.

We heten Herman Brink wel
nieuw lid van onze Stichtings
Herman is beroepsmatig we
natuur, landschap en cultuur
(hoofd Overijssel Staatsbosb
als vrijwilliger is hij betrokken
natuur- en milieugroepen in
We zijn blij dat we zijn kenni
mogen inzetten bij het werk
organisatie.

Lees verder

Zonne-energie heeft de wind mee

Zonne-energie heeft de wind mee
Zonne-energie gaat een steeds belangrijker deel uitmaken van de energievoorziening.
Op vele tienduizenden woningen in Drenthe zijn al
zonnepanelen geplaatst en daar komen ieder jaar vele
duizenden bij. Om particuliere woningeigenaren te
ondersteunen bij de keuze voor zonne-energie, organiseert de
Natuur en Milieufederatie Drenthe in mei weer een
Zoncampagne. Naast informatievoorziening op de
campagnewebsite www.zonzoektdrent.nl worden weer
informatieavonden voor Drentse woningeigenaren gehouden.
Ook ondersteunt de Natuur en Milieufederatie Drenthe
collectieve initiatieven van zonne-energie binnen de
postcoderoosregeling. Met ‘vouchers’ kunnen groepen een financiële bijdrage
aanvragen voor het inhuren van specialisten en om een deel van de oprichtings- en
communicatiekosten te dekken.
Lees verder

Projecten duurzame energie in kaart gebracht
De 12 natuur en milieufederaties voeren in elke provincie
projecten uit op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie. Om dit inzichtelijk te maken zijn deze projecten nu in
kaart gebracht op de nieuwe website: www.energie-initiatief.nl.
Wil jij weten wat de Natuur en Milieufederatie samen met jou
kan doen om energie te besparen? Zoek jij naar een passende
projectopzet? Kijk dan eens op deze site en laat je inspireren door de vele verschillende
mogelijkheden.
Lees verder

Mini-cursus nieuwe Wet natuurbescherming
Op dinsdagavond 21 maart 2017 organiseert de
Natuur en Milieufederatie Drenthe een cursusavond
over de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze
mini-cursus is speciaal opgezet voor natuur- en
milieugroepen, leden van het RO-netwerk en
natuurbeheerders in Drenthe. Tijdens de avond wordt
ingegaan op de opzet van de nieuwe wet, de
belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude
wet, de relatie met de omgevingsvergunning en
worden tips gegeven voor groepen. Tijdens de avond zal ook worden ingegaan op
vragen die u van tevoren via het aanmeldformulier aan ons kunt doorgeven.
Lees verder

Kom ook naar de quizavond over de Voetafdruk in Eelde
Op 30 maart organiseert de Dorpskerk in Eelde in
samenwerking met de gemeente Tynaarlo en de Natuur en
Milieufederatie Drenthe een quizavond over de Voetafdruk.
Leden van de kerk maar ook andere geïnteresseerden zijn van

Leden van de kerk maar ook andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom om hier aan deel te nemen. Judith Boekel van
de Natuur en Milieufederatie Drenthe presenteert samen met
drie bloggers van de Voetspot een avondvullend programma
over de ecologische voetafdruk. Want hoeveel impact heeft
nou dat ene kopje koffie en zijn vleesvervangers nu echt beter
dan vlees? Wat kan je nog meer doen, behalve zonnepanelen op je dak leggen?
Hoeveel afval produceer je in een jaar en vooral: kan dat ook anders? Door middel van
een leuke Voetspotquiz gaan we jouw kennis over de ecologische voetafdruk testen.
Lees verder

Oergezondmarkt
Op zondag 23 juli vindt op het terrein van het Hunebedcentrum
voor de tweede keer de Oergezondmarkt plaats. Deze markt
wordt door het Hunebedcentrum en dit jaar mede door de
Natuur en Milieufederatie Drenthe georganiseerd. Beide
organisaties hebben duurzaamheid, voedsel en gezondheid
hoog in het vaandel en willen graag laten zien wat er in dat
kader allemaal mogelijk is.
Lees verder

Zorginstellingen in Drenthe worden circulair
De Natuur en Milieufederatie Drenthe begeleidt en ondersteunt
in 2017-2018 zorginstellingen in Drenthe bij hun streven om
circulair te worden. In het project Koplopers in Duurzaam
Ondernemerschap werken de zorginstellingen met hun
ketenpartners concrete circulaire veranderingen uit en toetsen
deze op hun haalbaarheid.
Lees verder

Transferium de Punt
Half februari heeft de provincie een nieuw ontwerp voor het transferium De Punt
gepresenteerd. Het transferium is nu in de oksel van de op- en afrit aan de oostzijde van
de A28 gepland. Deze locatie ligt verder van het
kwetsbare Drentsche Aa-gebied af dan oorspronkelijk
beoogd was. Bovendien is de omvang van het
transferium binnen de oksel beperkt tot 200 tot
maximaal 500 parkeerplaatsen. Een duidelijke
verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke
ontwerp.
Lees verder

Lees meer berichten

13 april 2017: Het Duurzaam Drenthe event voor ondernemers en
inwoners
Donderdag 13 april 2017 vindt voor de vijfde keer Hét
Duurzaam Drenthe event 2017 plaats.Misschien ben
jij of ken jij iemand met een duurzaam initiatief of
bedrijf. Meld je dan aan voor de jubileumeditie van Hét
Duurzaam Drenthe event 2017!
Lees verder

Ook Natuur en Milieufederaties verzetten zich tegen
verhuurderheffing
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties,
waaronder de Natuur en Milieufederaties, spreekt zich
uit tegen de verhuurderheffing. In een gezamenlijk
manifest roepen zij het volgende kabinet op deze
belasting, die oploopt tot 2 miljard euro, af te
schaffen.
Lees meer

Het beste ondernemingsplan tegen klimaatverandering verdient
500.000 euro
Dit jaar wordt voor de 11e keer de Postcode Lottery
Green Challenge georganiseerd, één van de grootste
jaarlijkse competities op het gebied van duurzaam
ondernemen. De winnaar ontvangt 500.000 euro om
zijn of haar product of dienst verder te ontwikkelen en
op de markt te brengen.
Lees meer

Pilot in gemeente Emmen met slimme straatverlichting
Gemeente Emmen experimenteert in de wijk Angelslo met
slimme, energiezuinige straatverlichting. Verschillende
bedrijven doen mee aan dit experiment, waaronder het bedrijf
Sustainder. De eerste twee slimme armaturen zijn inmiddels
geplaatst.
Lees meer

Postcode Loterij schenkt recordbedrag van 341 miljoen euro aan
goede doelen
De opbrengst van de Nationale Postcode
Loterij is het afgelopen jaar opnieuw
gegroeid. In totaal schenkt de Postcode
Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341
miljoen euro aan 110 goede doelen,
waaronder de Natuur en Milieufederaties. De
donaties werden bekendgemaakt tijdens het
jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk
Theater Carré. Voormalig president van de
Verenigde Staten Bill Clinton, tevens
internationaal goodwill ambassadeur van de Postcode Loterij, sprak namens de Clinton
Foundation over de concrete stappen die we kunnen nemen in de aanpak van
klimaatverandering.
Lees meer
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19 maart
Lammetjesdag bij de herders van
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Natuurbescherming
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