Actueel

PAS: Krimp van de veestapel enige oplossing
De natuur is van levensbelang voor mens en dier. Dat leren kinderen gelukkig al op jonge leeftijd van hun
ouders of op school. De voorzitters van LTO en VNO-NCW hebben deze belangrijke levensles blijkbaar
niet meegekregen in hun opvoeding.
Lees verder

“Bij de scouting leerde ik dat we goed voor de natuur moeten zorgen”
De BMF heeft er een nieuw gezicht bij. Femke Dingemans wil als directeur samen met het team, de
achterban en alle supporters strijden voor een mooi en duurzaam Brabant.
Lees verder

Maak van jouw wijk een koele, groene oase
Warme, droge zomers komen steeds vaker voor. De hitte heeft veel invloed op jouw woongenot, dat van je
gezin en de natuur in jouw wijk. Hittegolven zorgen voor veel ongemak, gelukkig kunnen we er iets aan
doen.
Lees verder

BMF Activiteitenfonds tijdelijk stopgezet
Het BMF Activiteitenfonds neemt tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling. Een van de laatste
projecten is de schoolmoestuincoach. Scholen in Tilburg en omgeving die willen moestuinieren, kunnen
een beroep doen op deze speciale coach.
Lees verder

Rechtbank zet streep door megastal bij Kampina
De geplande megastal voor 16 duizend varkens bij de Kampina gaat niet door. Dat heeft de rechtbank
Oost-Brabant afgelopen maand bepaald. De uitspraak is een overwinning voor de kwetsbare natuur in het
gebied bij Spoordonk.
Lees verder

Oproep: Geef geplande energieprojecten door
Tennet ontwikkelt een hoogspanningstracé door Brabant. De BMF adviseert Tennet om rekening te
houden met de groeiende vraag en het aanbod van duurzame energie. Ken jij rondom het traject
geplande energieprojecten, laat het ons weten. Lees verder

Burgerwindpark De Spinder: van idee naar werkelijkheid
Burgerwindpark De Spinder in Tilburg is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en duurzame
energieopwekking. Het windpark met vier molens gaat vanaf eind 2019 groene stroom produceren.
Lees verder

Lees de laatste nieuwsbrief over voedselbossen
De BMF krijgt er steeds meer voedselbossen bij. Daarnaast blijven de cursussen voedselbossen een groot
succes. En wist je dat voedselbossen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van
verdroging? Lees de nieuwsbrief

Extra cursus voedselbossen
Wil je dit jaar aan de slag met voedselbossen? Leer van de besten in het vak tijdens onze extra
najaarscursus voedselbossen. Vanwege het grote succes van de vorige cursus organiseren we dit
najaar nog een extra reeks i.s.m. FoodUp! Brabant. Meld je nu aan!

Praat mee over de energiestransitie
Onder welke voorwaarden mag er bij jou in de buurt een zonneveld of windpark komen? Welk effect heeft
de energietransitie op jouw directe leefomgeving? En op de natuur? Praat met ons mee.

