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Zie!
Symposium Drents Goud
Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en
natuurlijke poelen zijn karakteristiek
voor het landschap van Drenthe. Helaas
verdwijnen deze iconen van het
landschap sluipenderwijs. Drentse
natuur- en landschapsorganisaties
hebben de handen ineengeslagen om te
werken aan behoud, herstel en
versterking van deze landschapselementen in Drenthe.

Via de rubriek Zie! geven we een
podium aan de groepen waar we
mee samenwerken, op zowel
energie- als natuur en
milieugebied. Wilt u ook als groep
in de Zie!-rubriek in de spotlight
worden gezet?
Mail dan naar:
communicatie@nmfdrenthe.nl

In dit kader organiseren we op donderdagmiddag 24 november het
symposium Drents Goud. Tijdens het symposium geven we informatie over
hoe het staat met het Drents Goud. Doel is vooral om inspiratie te bieden
voor en in gesprek te gaan over mogelijkheden om ons Drents Goud beter te
beheren en te behouden. Voor meer informatie en aanmelden: lees verder

IVN Aa en Hunze

Roer om voor een gezondere veehouderij
De Natuur en Milieufederatie is blij met
het SER advies over de verduurzaming
van de veehouderij. Het advies
agendeert de problemen van de
veehouderij en zet het economisch
belang van verduurzaming op de kaart.
De voorgestelde maatregelen geven een
voorzet voor een flinke
koersverandering die nu met kracht

Deze actieve IVN-afdeling telt
momenteel ruim 100 leden. Met
een focus op natuureducatie voor
volwassenen werken zij met
passie aan een groen en
duurzaam Nederland waar de
natuur de ruimte krijgt.
Lees hier het interview

koersverandering die nu met kracht
moet worden ingezet.

Lees verder

Eerste Meet & Eat
Op donderdagavond 3 november kwamen
zo’n 60 mensen samen inKunstplaza
Schurer in Warenhuis Vanderveen in
Assen om te praten over lokaal voedsel.
Een mooie vertegenwoordiging van
diverse (agrarische) ondernemers,
overheden, ngo’s en consumenten.
Lees verder

ReestdalEnergie
Dit energiebedrijf levert groene
stroom en gas aan particulieren
en bedrijven. Dat doen ze lokaal,
duurzaam, transparant en zonder
winstoogmerk. Een bijzonder
initiatief.
Lees hier het interview

Tweede Meet & Eat
Tijdens de tweede Meet & Eat op
donderdag 1 december staan de productie
en consumptie van plantaardige eiwitten
centraal. Een belangrijk doel dat het
kabinet gesteld heeft, is om de eiwitketen
te verduurzamen en ons land minder
afhankelijk te maken van de import van
eiwitgewassen. Welke kansen liggen voor,
maar ook wat houdt ons tegen? Lees
verder

Nieuwe collega's
Door positieve drukte heeft Natuur en
Milieufederatie Drenthe een tijdelijke
uitbreiding van het personeelsbestand. In
mei 2016 is Michiel Mulder aangetrokken
als Projectleider Veenenergie en in oktober
2016 zijn nog drie mensen gestart: Margo
Verhagen als Projectleider Circulaire
Economie, Esther de Jong als Medewerker
Secretariaat en Projectondersteuning bij
het Drents Energieloket en Sanne Vellinga
als Projectmedewerker Communicatie. Meer weten over de medewerkers bij
de Natuur en Milieufederatie? Lees verder

45.000 bezoekers Nacht van de Nacht
Op 29 oktober bezochten 45.000
bezoekers de Nacht van de Nacht. Dat zijn
er 5.000 meer dan vorig jaar. Door het hele
land werden er 468 activiteiten

land werden er 468 activiteiten
georganiseerd en doofden 165 gemeenten
en bedrijven de reclameverlichting en
aanlichting van gebouwen. Met 45.000
bezoekers is deze 12e Nacht van de
Nacht de drukst bezochte editie ooit. In Drenthe waren er 24 activiteiten en
ruim 2.000 bezoekers tijdens de Nacht van de Nacht. Lees verder.

Bewonersinitiatief asbestdaken en energiebesparing
Zuidlaren
Ruim 50 bewoners van de Zuides in Zuidlaren kwamen op 25 oktober bij
elkaar in MFA Ludinge om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden
voor een gezamenlijke aanpak van de asbestdaken in de buurt. Twee
bewoners namen hiertoe het initiatief en klopten aan bij de Natuur en
Milieufederatie Drenthe voor ondersteuning. Tegelijk met de verplichte
verwijdering van het asbestdak van hun woning zien ze namelijk kansen voor
het treffen van energiemaatregelen. Daarmee is de situatie vergelijkbaar met
de buurt ‘De Wouden’ in Assen, waar we als Natuur en Milieufederatie al
langer het bewonersinitiatief ondersteunen. Lees verder

'Wij maken Oosterduinen mooier'
Op 14 oktober organiseerde de gemeente
Noordenveld een symposium voor ruim
130 deelnemers uit Norg en omgeving
over de toekomst van het gebied
‘Norgerduinen’. Bij de voorbereiding en
uitvoering van deze bewonersbijeenkomst
was de Natuur en Milieufederatie Drenthe
nauw betrokken. Dit komt voort uit onze
ondersteuning van de Vereniging van
Huiseigenaren ‘Oosterduinen’ bij hun acties gericht op het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit van het bijzondere bosgebied waarin hun
recreatiewoningen zijn gelegen: ‘Wij maken Oosterduinen mooier’. Lees
verder

Provinciale initiatieven voor energiebesparing
Postcoderoosregeling
Collectieve zonneprojecten die gebruik willen maken van de landelijke
regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) kunnen vanaf december
2016 via de Natuur en Milieufederatie Drenthe financiële ondersteuning
krijgen bij het inhuren van kennis of voor het maken van opstartkosten. Lees
verder
Drenthe sport duurzaam
Voor veel sportverenigingen vormen hoge
energiekosten een blok aan het been. Om
inzicht te krijgen in de situatie en welke
mogelijkheden er zijn tot energiebesparing,
is er kennis nodig. Het Drents Energieloket
en de Natuur en Milieufederatie Drenthe
hebben samen met Sport Drenthe een
project opgestart om sportverenigingen de
komende jaren te ondersteunen bij energiebesparing: Drenthe sport
duurzaam. Lees verder

Nieuwe ronde Warmtetours
Nu de kou weer in de lucht zit, zijn we met

Nu de kou weer in de lucht zit, zijn we met
alle partners van het Drents Energieloket
gestart met een vervolg op de campagne
‘Drent zit er warmpjes bij’. Hiermee willen
we alle woningeigenaren in Drenthe een
zetje in de rug geven om aan de slag te
gaan met isolatiemaatregelen in de eigen
woning. Dit doen we door het geven van
allerlei praktische tips en adviezen. Want
waar dien je rekening mee te houden als je
aan de slag gaat met vloer-, bodem-,
gevel-, dakisolatie- en/of isolerende
beglazing? En welke financiële
mogelijkheden zijn er om de maatregelen te realiseren? Lees verder
Lees meer berichten

Doe mee met het landelijk onderzoek over Circulaire
Economie!
Grondstoffen die terugkomen in de keten: circulaire economie lijkt een
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Maar
hoe krijgen we dit echt van de grond? Om de economische kansen voor
circulaire economie in kaart te brengen start de Radbouw Universiteit een
nationaal onderzoek naar Business modellen voor de circulaire economie.
Doet u mee namens uw organisatie of bedrijf? Lees verder

Duurzaam Door festival
Het kennisprogramma DuurzaamDoor stopt eind 2016. Het DuurzaamDoor
Festival viert van 1 november tot 15 december 2016 dat in Nederland het
netwerkend werken, coalities vormen en co-creatie wordt (h)erkend als
benadering om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen van
nu en morgen. Dat doen ze door het verbinden van een reeks bijzondere
bijeenkomsten in heel Nederland. Het festival bestaat uit in totaal een
verzameling van rond de 40 bijeenkomsten. Meer weten over de
bijeenkomsten? Lees verder

Lezingenreeks Ode aan Gaia
Samen met het Wereld Natuur Fonds (regioteam Assen-Emmen), de
Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Country Smiles Groene Varkens en de
Natuur en Milieufederatie Groningen organiseert de Natuur en
Milieufederatie Drenthe een interessante serie lezingen onder de naam ‘Ode
aan Gaia’, die wordt gehouden in Warenhuis Vanderveen in Assen komend
najaar en begin 2017. Lees verder.

Filmvertoning met diner ‘Onderweg naar later’ bij
Vanderveen
Als onderdeel van de lezingenserie Ode aan Gaia zal op vrijdag 25
novemberom 17.30 uur de film van de theatervoorstelling ‘Onderweg naar
later’ vertoond worden bij Kunstplaza Schurer, op de hoogste etage van
Warenhuis Vanderveen te Assen. Lees verder

Lees meer berichten

Lees meer berichten

16 november

17 november

Veldnamen en boermarken rond
Cursus landschapselementen
Gasteren

17 november
Lezing ‘Van otter tot wezel’

18 november
Film ‘In het Land van de Drentsche
Aa’

Ga naar de Groene Agenda

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

Volg ons via social media

Wij worden gesteund door:

