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Meer tegengas op Drentse winningen
Fossiele gas- en oliewinningen roepen ook in Drenthe steeds meer
weerstand op. Terwijl het landelijke beleid in relatieve stilte wordt bepaald,
barst op veel plaatsen de discussie rond de vergunning en (nieuwe) locaties
los. De Natuur en Milieufederatie pleit voor een breder debat en roept
Drenthe op zich meer in het landelijk veld te manifesteren.

Lees verder

Drenthe Sport Duurzaam van start
Op 16 januari ging het project Drenthe
Sport Duurzaam officieel van start. In dit
samenwerkingsverband van

Via de rubriek Zie! geven we een podium
aan de groepen waar we mee
samenwerken, op zowel
energie- als natuur en milieugebied.

Stichting Vlinderwerkgroep
Drenthe

Met ca. 200 vrijwilligers zet deze stichtin
zich in voor het beheer en behoud van d
vlinders in Drenthe. Het uitgevoerde
vlinderonderzoek, zoals vlindertellingen,
wordt gebruikt als input voor
natuurbehoud en milieubeheer. In
december bracht de stichting de derde
verspreidingsatlas van de Drentse
dagvlinders uit.
Lees hier het interview

samenwerkingsverband van
SportDrenthe, het Drents Energieloket en
de Natuur en Milieufederatie Drenthe
worden buitensportverenigingen
ondersteund bij het verduurzamen van
hun sportaccommodatie. Naast een gratis
energiescan wordt er advies gegeven en
meegedacht in het schrijven van een plan van aanpak, het maken van een
financierings-/exploitatieplan en het aanvragen van offertes, subsidies en de
financiering.
Lees verder
Wilt u de laatste ontwikkelingen volgen van duurzaamheid binnen
sportverenigingen? Volg dan de Facebookpagina van Drenthe Sport
Duurzaam.

Meet & Eats over het terugdringen van voedselverspilling
bij horeca en consument
De Natuur en Milieufederaties van Groningen en
Drenthe zijn afgelopen najaar gestart met een
reeks Meet & Eats. De Meet & Eats zijn
bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming
van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van
onze voedselproductie en -consumptie biedt
namelijk kansen voor duurzaamheid, onze
gezondheid, dierwelzijn en de economie. De
eerste Meet & Eats over lokaal voedsel en eiwitgewassen hebben al veel
opgeleverd. Voor het voorjaar staat het terugdringen van voedselverspilling
als onderwerp op het menu van de Meet & Eats.

Natuurbeschermingsvereniging
'IJhorst- Staphorst e.o.'

Met maar liefst 800 leden zet deze
vereniging zich in voor de natuur in de
regio Staphorst-IJhorst. Dit jaar vieren z
hun 60-jarig bestaan.

Lees hier het interview

Lees verder

Steeds meer collectieve opwek zonne-energie
Het is druk in Drenthe. Er ontstaan steeds meer collectieven om zonneenergie op te wekken. De Postcoderoosregeling
biedt hierin mooie kansen. Lees hier meer over de
huidige initiatieven.
Lees verder

Ervaringsdeskundigen gezocht voor Warmtetour
De Warmtetour van het Drents Energieloket is in
volle gang. Tijdens deze avonden krijgen
bezoekers informatie over het isoleren van hun
woning. Bezoekers krijgen informatie van het
Drents Energieloket en kunnen direct contact
zoeken met lokale bedrijven. Daarnaast vinden
bezoekers het erg fijn om het verhaal te horen van
iemand die dit proces heeft doorlopen, van de
‘ervaringsdeskundigen’.

Hoe groot zijn jouw voeten

‘ervaringsdeskundigen’.

Hoe groot zijn jouw voeten

Lees verder

Lees meer berichten

Burgers willen duurzame energie in 17 gemeenten
Gelderland leveren
Op weg naar 100 procent duurzame
energie slaan grote maatschappijen de
maat. Dat kan anders, vinden
energiecoöperaties in de regio
Arnhem-Nijmegen. Wind- en
zonneparken komen dicht bij burgers, met
verlies van ruimte en welzijn. Dan
behoren opbrengsten ook toe aan burgers
en de lokale economie. Vanuit die gedachte gaan deze coöperaties meer
samenwerken en hun positie versterken.
Lees verder

Van Gas Los
Voor de verwarming van onze huizen,
gebouwen en tuinbouwkassen wordt in
Nederland voornamelijk aardgas gebruikt.
Maar liefst 93%! Om de
klimaatdoelstellingen te halen, moet dit
anders. De overheid heeft bepaald dat
onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel
ver weg, maar dat is het niet. Zeker niet als 7 miljoen huishoudens in die tijd
van het aardgas af moeten.
Lees meer

Lees meer berichten

2 februari

2 februari

Presentatie natuurbeelden
Noord-Europa

Inspiratiewerkplaats op de
Naoberhoeve

3 februari

5 februari

Heideschonen met kinderen van Ervaar de wildernis in het hart van
de basisscholen Darp en Havelte Drenthe
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