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Zie! Uitgelichte

Gifvrije tuin voor schoon water en gezonde natuur
Het Drentse water is vervuild met
bestrijdingsmiddelen. Vervuild water vormt een
bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en
voor de natuur. De Natuur en Milieufederatie
Drenthe maakt zich sterk voor verbetering van de
waterkwaliteit in Drenthe.
Wij vragen aandacht voor een vermindering van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Particulieren
kunnen daaraan bijdragen door geen gebruik meer
te maken van bestrijdingsmiddelen in hun tuin. Op
zaterdag 4 juni a.s. geeft een onkruidcoach in Assen
advies over gifvrij onderhoud van uw tuin.
Lees verder en geef uw tuin op voor gratis
onkruidadvies.

Brede steun voor beperking groeiruimte intensieve veehouderij Aa en

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

IVN Weste

Mensen in aanraking br
mooie natuur om hen h
is IVN Westerveld (voor
Dwingelderveld), hier ac
voor jong en oud.

Brede steun voor beperking groeiruimte intensieve veehouderij Aa en
Hunze
Bijna 1.900 mensen hebben inmiddels de petitie
getekend tegen de explosieve groei van
intensieve veehouderij in Drenthe. 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. Het tekenen van de
petitie kan nog tot 19 mei.

Ga naar Kiek op de Kaa
voor het hele verhaal.

Vooraankondiging bije

De Natuur en Milieufede
organiseert in 2016 vers
bijeenkomsten over them
werkveld. Vrijdag 17 juni
bijeenkomst, met als the
veehouderij. Meer infor
onze website, maar rese
middag alvast in uw age

Lees verder en teken de petitie.

Provincie Drenthe gaat voor energieneutraal
Op woensdag 11 mei en woensdag 8 juni
behandelen de Provinciale Staten de voorstellen
voor het nieuwe provinciale energie- en
klimaatbeleid. De ambities zijn hoog; Drenthe
gaat voor energieneutraal in 2050! Woningen
moeten binnen 25 jaar energieneutraal worden:
in 2041 dus. De Natuur en Milieufederatie
Drenthe juicht deze ambities toe en steunt de
voorgestelde inzet.

De Groene A

Lees verder.

Lees meer berichten

Tentoonstelling: Myth
aan de Drentsche

Nieuws van ons

Heugte lichies: Jaarverslag Natuur en Milieufederatie Drenthe

De Natuur en Milieufederatie Drenthe mag terugkijken op
een productief en vruchtbaar jaar. Op de diverse
inhoudelijke werk-terreinen hebben we uitstekende
resultaten geboekt waarop we - mede gelet op onze
bescheiden omvang - met trots terugkijken.

Bekijk hier het publieks jaarverslag van 2015.

Orchideeën excur

Word slootjesexper

Afscheid Pim Brocades-Zaalberg
Na een dienstverband van bijna 26 jaar heeft Pim
Brocades Zaalberg afscheid genomen van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe. Eerder had hij al besloten
vervroegd uit dienst te willen treden om zo meer toe te
kunnen komen aan andere zaken dan zijn werk. Op 1 mei
2016 was het zo ver.

Reptielen en amfib

Bekijk de Groen

Lees verder.

Ontvang de Groene Ag

Tweewekelijks d
Agenda ontvan

Zon Zoekt Drent 2016: De zonnetour gaat weer los!
In de komende maanden vinden er weer
informatieavonden plaats van de campagne ‘Zon zoekt
Drent’. Als partners in het Drents Energieloket willen de
Drentse gemeenten, de Natuur en Milieufederatie Drenthe
en de provincie Drenthe met deze campagne samen
zorgen voor meer megawatt zonne-energieopwekking in
Drenthe.
Lees verder.

Goede energie tijdens bijeenkomst "Samen voor Zon"

Op 21 april bezochten meer dan 70 mensen de avond
‘Samen voor Zon’, een bijeenkomst van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe. Deze avond stond in het teken van
het verkennen van de kansen voor nieuwe
zonne-coöperaties in Drenthe. Zonne-energie leeft! Dat
bleek zowel uit het aantal geïnteresseerden dat op deze
avond afkwam, als uit het feit dat er 24 ideeën/locaties voor
zonne-coöperaties naar voren werden gebracht.
Lees verder.

Nieuw fietspad door natuurgebied De Onlanden van de baan

Volg ons op social me

Een route dwars door natuurgebied De Onlanden is door
de provincie Groningen geschrapt als alternatief voor een
nieuw fietspad tussen Groningen en Leek. Natuur- en
milieuorganisaties hadden hier in januari van dit jaar al om
gevraagd, omdat de route was gepland op de kwetsbare
zuidoever van het Leekstermeer. Voor de aanleg van de
snelle fietsverbinding is nu alleen nog de route parallel aan
de zuidkant van de A7 in beeld.
Lees verder.

100e energie-initiatief van Drenthe in Hoogeveen
Voetbalvereniging De Weide in Hoogeveen kreeg
zaterdagochtend 23 april uit handen van Wethouder
Geert Vos de
beker uitgereikt voor het 100ste energie
initiatief in Drenthe.
Lees verder.

Smakelijke avond voor Bruune Bonen Burgers
Op 23 maart gaven we het startschot voor het Drentse Jaar
van de Boon. In het Duurzaamheidscentrum in het
Asserbos kwamen ruim 60 bruune bonen burgers proeven
van al het goede van de boon. Naar aanleiding van de
avond gaven 24 mensen zich op als ambassadeurs van de
boon. Zij zullen zich het komende jaar extra gaan inzetten
voor de promotie van de boon als duurzaam en gezond
voedingsmiddel.
Lees verder.

Lees meer nieuwsberichten

Nieuws van anderen

Winnaar Duurzame Dates Assen
LIMM Recycling uit Smilde is tijdens de Duurzame Dates
uitgeroepen tot duurzaam bedrijf 2016. Dit bedrijf zamelt

uitgeroepen tot duurzaam bedrijf 2016. Dit bedrijf zamelt
gebruikte plastic koffiebekers in en zorgt dat het wordt
verwerkt tot een nieuwe grondstof voor onder andere
kledinghangers en plantentrays.
Lees meer.

Boonappetit bij de Harmonie: 14 mei
De Natuur en Milieufederatie Groningen, de Youth Food
Movement en de gemeente Groningen organiseren op 14 mei
een Bonenfestival in samenwerking met de
ondernemersvereniging van de Oude Kijk in ’t Jatstraat en de
Ommelander Markt, die dan haar lustrum viert.
Bekijk hier het programma.

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. Ontdek de verrassende natuur in
Nederland.
Lees meer.

High Beans kookworkshop in Veenhuizen

De boon (peulvrucht) lijkt misschien zo gewoon, maar is in
werkelijkheid heel bijzonder! Bonen zijn supergezond, lief voor
onze planeet en vooral heel erg lekker. Tijdens een kookworkshop van SmulBoks leer je op een inspirerende manier de
lekkerste dingen te maken met bonen.
Kijk hier voor data en opgave.
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