Uitgelicht

Zie! Uitgelicht

Actie tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze
Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze
bieden in het ontwerp bestemmingsplan
buitengebied zeer ruime mogelijkheden voor
uitbreiding van intensieve veehouderij.
Akkerbouwers met wat kippen of varkens krijgen
de ruimte om twee voetbalvelden vol te bouwen
met kippen- of varkensstallen.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een
kwalijke zaak. Samen met Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten, Milieudefensie,
Dierenbescherming en Wakker Dier komen we in
actie. Middels een petitie roepen we de
gemeenteraad op explosieve groei van intensieve
veehouderij tegen te gaan.
Kijk hier om verder te lezen.

Via de rubriek Zie! geve
podium aan de groepen
samenwerken, op zowe
natuur en milieu gebied
in de Zie!-rubriek in de
worden?

communicatie@nm

EC Noords

Energie Coöperatie N
de eerste energiecoöp
Drenthe, en groeit doo
initiatieven.

Bekijk hier de petitiepagina en het filmpje.

Ga naar Kiek op de Kaa
voor het hele verhaal.

Brune bonen burgers gezocht!
2016 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boon. De
Food & Agricultural Organization (FAO) van de
Verenigde Naties wil hiermee een jaar vol
wereldwijde initiatieven opzetten voor de
erkenning van al het goede van de boon als
voedingsmiddel. De Natuur en Milieufederatie
Drenthe juicht dit initiatief toe en trapt daarom op
23 maart het Drentse Jaar van de Boon af
met een bijeenkomst in het teken van bonen.

Opgericht in 1958 als
Roden en uitgegroeid
voor natuur- en milieu
vele, actieve werkgroe
Roden.

Lees verder

Ga naar Kiek op de Kaa
voor het hele verhaal.

Nieuw fietspad dwars door natuurgebied De Onlanden ongewenst
Natuur- en milieuorganisaties hebben de
provincie Groningen verzocht om een route
dwars door natuurgebied De Onlanden te
schrappen als alternatief voor een nieuw
fietspad tussen Groningen en Leek. Een route
parallel aan de zuidkant van de A7 vormt een
uitstekend alternatief voor de aanleg van de
snelle fietsverbinding.

Aankondiging thema-a
Brune bonen burgers

Lees verder

Lees meer berichten

In het kader van 2016: h
Boon, organiseert de Na
Milieufederatie Drenthe
avond over dit onderwer
de avond is voedsel.
Voor meer informatie:

Deze avond is de eerste
bijeenkomsten die gedu
komende jaar worden ge
informatie hierover volgt

Nieuws van ons

Omgevingsvisie biedt kansen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling
In de nieuwe Omgevingswet is het opstellen van een
omgevingsvisie ook voor gemeenten verplicht gesteld. De
Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt het van belang dat
inwoners met betrokkenheid bij natuur en milieu, input leveren
bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies. Hiermee
kan een duurzame ontwikkeling van Drentse gemeenten
worden bevorderd. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie
Noordenveld doen we hier nu ervaring mee op.

De Groene A

Lees verder.

Speuren naar

Pleidooi voor Assens energieakkoord
De gemeente Assen heeft onlangs in haar raadszaal de
resultaten van een duurzaamheidsmonitor gepresenteerd.
Inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden
mochten hier als eersten hun licht over laten schijnen. De
Natuur en Milieufederatie Drenthe was daarbij ook van de partij
en pleitte voor het intensiveren van het beleid voor en voor een
lokaal energieakkoord.

Sporen zoeken in h

Lees verder

Zadenmarkt Noordel

“Vooruitblik op een duurzame toekomst van Drenthe” – een terugblik
Op donderdagavond 14 januari organiseerde de Natuur en
Milieufederatie Drenthe een bijzondere algemene vergadering
voor alle geïnteresseerden in haar beleid voor de komende
jaren. De vergadering was mede bijzonder dankzij twee
inspirerende sprekers; Jerphaas Donner en Jan Paul van
Soest.
Lees hier het terugblik.

Help mee een eetbare Voetspot te creëren
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is op zoek naar
vrijwilligers die samen een eetbare tuin willen realiseren bij het
Duurzaamheidscentrum (DCA) in Assen. Het DCA is in
september 2015 open gegaan. De omliggende tuinen moeten
echter nog worden ingericht. Samen met Leah Groeneweg,
winnares van de Pluk van de Petteflet-prijs en blogger op de
Voetspot, willen we in deze tuinen een eetbare Voetspot
realiseren. Ook de gemeente Assen en Stichting het Drentse
Landschap werken hieraan mee.

NLdoet: Eetbare tu

Bekijk de Groe

Ontvang de Groene Ag

Tweewekelijks de Groe
Agenda ontvangen in u
inbox?

Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Volg ons op social me

MVO Alliantie Noord Nederland van start

Het was donderdag 14 januari een gezellige drukte in de
Euroborg op het goedbezochte congres ‘De Toekomst van

Duurzaam Ondernemen’. Bijna 250 deelnemers hebben zich
laten inspireren door Anne-Marie Rakhorst haar lezing en
verschillende workshops. Als klapper op de vuurpijl
presenteerde Noor Van Leeuwen van Stichting Assen voor
Assen de officiële oprichting van de MVO Alliantie Noord
Nederland. Daarbij nodigde ze alle organisaties in het Noorden
uit deel te worden van de MVO Alliantie.
Lees verder.

Warmtetour 2016: nieuwe data
De Warmetour, een onderdeel van de campagne "Drent zit er
warmpjes bij", is in het najaar van 2015 gestart met een tour
door Drenthe met informatie over energiebesparende
maatregelen in huis, en dan specifiek over isolatie. Toen zijn er
zeven informatieavonden geweest. In de eerste maanden van
2016 trekt deze tour verder, langs meer dorpen in Drenthe.
Voor data en locaties, lees verder.

Startschot Energiecoöperatie Duurzaam Assen
De Energiecoöperatie Duurzaam Assen wil samen met de
inwoners van Assen lokaal duurzame energie opwekken. Door
dat samen in Assen te doen vloeien de euro’s van de
energierekening niet weg naar de energiereuzen, maar worden
ze geïnvesteerd in de economie van Assen. Wat wordt
verdiend in Assen, blijft in Assen.
Lees verder.

Lees meer nieuwsberichten

Nieuws van anderen

Natuur en Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen van Nationale
Postcode Loterij

De Natuur en Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen euro.

De Natuur en Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen euro.
“Wij zijn ontzettend blij met de bijdrage van de Postcode Loterij
voor ons werk aan een duurzaam en mooi Nederland”, aldus
voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en Milieufederaties.
“Hiermee kunnen wij veel mooie projecten realiseren.
Deelnemers van de loterij bedankt!”

Crowdfunding Westerzwam 100% succesvol
Oesterzwammen op koffiedik telen, en die vervolgens weer
terugleveren aan de bron; dát is WesterZwam. Dankzij een
crowdfunding actie kan dit circulaire initiatief uit Wapserveen
nu echt aan de slag.
Voor meer informatie, kijk hier.

Contact:
Wij worden gesteund door:
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