Uitgelicht

Zie! Uitgelichte

Massaal protest explosieve groei intensieve veehouderij Aa en Hunze
De petitie tegen explosieve groei van intensieve
veehouderij in Drenthe is, sinds de start op 17
februari, massaal ondertekend.
In de petitie roept de Natuur en Milieufederatie
Drenthe samen met Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten, Milieudefensie,
Dierenbescherming en Wakker Dier de
gemeenteraad van Aa en Hunze op de
uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve
veehouderij in het bestemmingsplan buitengebied te
beperken. In ruim een maand tekenden bijna 1.300
mensen de petitie. Een duidelijk signaal aan de
gemeenteraad!

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

communicatie@nm

Duurzaam Bov

Klik hier om verder te lezen.
Ondertekenen kan nog tot 18 mei, dus:

Bonen Ambassadeurs gezocht!
De Natuur en Milieufederatie Drenthe moedigt

In Bovensmilde is een
groep sinds 2012 bezi
creëren en promoten v
een milieubewust leef
meer over hun activite
en successen;

De Natuur en Milieufederatie Drenthe moedigt
het jaar van de Boon van harte aan en gaat van
2016 een bonenjaar maken in Drenthe. De boon
is immers gezond en duurzaam en heeft een
kleine voetafdruk.

Ga naar Kiek op de Kaa
voor het hele verhaal.

We gaan op zoek naar zoveel mogelijk bruune
bonen burgers. Dit zijn ambassadeurs van de boon.
Samen met de vrijwilligers van de Voetspot en de
bruune bonen burgers gaan de de boon op de
Drentse menukaart zetten.
Ook meedoen als Bruune Bonen burger?
Lees hier meer.

Vooraankondiging bije
april: Samen voor Zon

Oproep nut-noodzaak discussie over herstart oliewinning Schoonebeek
De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor
een nut-noodzaak discussie voor en over de
herstart van de oliewinning in Schoonebeek. De
winning is één van de grootste CO2 bronnen van
Drenthe en het transport en de ondergrondse
opslag brengt onvoorziene risico’s met zich mee.

De Natuur en Milieufede
organiseert in 2016 vers
bijeenkomsten over them
werkveld. 21 april is de v
bijeenkomst, met als the
Zon. Meer informatie vo
website, maar reserveer
in uw agenda.

In de Spotlight - Voets

De oliewinning van de NAM in Schoonebeek staat
de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Omdat
bovengrondse transportleidingen van afvalwater uit
deze winning onderweg naar Twente zijn gaan
lekken, is deze winning tijdelijk stilgelegd...

Voetspot blogger Dorind
[H]eerlijk Vlees in EeldeEigenaresse Gerda van
bedrijf vol overtuiging, en
filosofie achter haar vlee

Lees hier verder
Lees meer berichten

Lees het interview van D
Voetspot.nl.

Nieuws van ons

Verslag NL Doet - Aanleg Eetbare Voetspot
Op zaterdag 12 maart vond de landelijke actie NLDoet plaats.
Op deze dag heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe met
een groep van vijftien vrijwilligers een start gemaakt met de
aanleg van de Eetbare Voetspot bij het Duurzaamheidscentrum
in Assen. Een eetbare tuin met vakken waarin eetbare
bloemen, eetbare bessen, vergeten groenten en fruit, eetbare
wilde planten een plek krijgen.
Lees hier het hele verslag.

Droomwijk: De Wouden asbestvrij en energieneutraal

De Groene A

Droomwijk: De Wouden asbestvrij en energieneutraal
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt het
bewonersinitiatief van de Wijk De Wouden in Assen om een
energie neutrale woonwijk te worden. Een groepje bewoners
van De Wouden heeft het initiatief genomen om met zoveel
mogelijk buurtgenoten te werken aan een asbestvrije en liefst
energieneutrale woonwijk.

Eieren en jonge dier

Lees verder

Paaswandeling Loon

Verslag: "Energietransitie in het landschap; Waarom moeilijk doen als
het samen kan"

Lezing over de Run
De noordelijke Natuur en Milieufederaties, IVN en Libau
organiseerden donderdag 10 maart een praktijkexcursie en
aansluitend een symposium waarin zij inwoners,
maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren uit
Noord-Nederland meenamen in de steeds urgentere discussie
over de inpassing van energie in het landschap.

Lezing over bij

Lees hier het hele verslag.

Bekijk de Groen

Warmtetour sluit isolatieseizoen af in gemeente De Wolden

Ontvang de Groene Ag
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw woning beter
te isoleren? Op 29 en 30 maart organiseert het Drents
Energieloket in samenwerking met de gemeente De Wolden en
de Natuur en Milieufederatie Drenthe de twee laatste
warmtetouravonden van dit isolatieseizoen. Alle inwoners van
gemeente De Wolden zijn van harte welkom op deze avonden.

Tweewekelijks d
Agenda ontvan

Klik hier voor meer informatie over de Warmtetouravond in
Ansen op 29 maart.
Klik hier voor meer informatie over de Warmtetouravond in
Ruinerwold op 30 maart.

Volg ons op social me

Lees meer nieuwsberichten

Nieuws van anderen

Inzending Harry de Vroome Penning open
Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome
Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor
de ontwikkeling van het landschap in Drenthe hebben gedaan
of gaan doen. Centraal daarbij staat een verbetering van de
kwaliteit van het landschap. Tot 17 april aanstaande kunnen
suggesties voor kandidaten of projecten die in aanmerking
komen voor de penning 2016 ingediend worden.
Lees verder.

Wie in Assen durft de uitdaging aan? 100 dagen leven zonder restafval.
De gemeente Assen zoekt 100 inwoners voor die 100 dagen
willen proberen afvalvrij te leven. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via de website 100-100-100.
De proef voor 100 procent restafvalvrij begint op 4 april en
eindigt op 26 juni.
Lees hier meer.

Inschrijving Postcode Lottery Green Challenge nu open
Op 1 maart is de inschrijfperiode voor de tiende editie van de
Postcode Lottery Green Challenge gestart. Dit is ‘s werelds
grootste jaarlijkse competitie op het gebied van duurzaam
ondernemen, waarbij 500.000 euro wordt uitgeloofd voor het
beste ondernemingsplan tegen klimaatverandering. Groene
startups uit de hele wereld kunnen tot en met 1 juni hun
veelbelovende duurzame ondernemingsplan inzenden.
Lees verder.

Nationale vogelweek: 14 - 22 mei
Door heel Nederland vogels ontdekken! Ga mee vogels kijken
in de Nationale Vogelweek van 14 t/m 22 mei en er gaat een
wereld voor je open.
Lees meer.

Energiecoöperatie Duurzaam Assen opgericht
In de vorige Ziezo! gaven wij al bericht van de geplande
oprichting van Energiecoöperatie Duurzaam Assen.
Ondertussen is op 16 maart de akte gepasseerd en is de
coöperatie een feit.
Kijk hier voor het oorspronkelijke bericht, plus de toegevoegde
concept ontwerpakte.

Contact:
Wij worden gesteund door:
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen
Tel: 0592 – 311150
E-mail: info@nmfdrenthe.nl
Website: www.nmfdrenthe.nl

