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IMARES onderzoekt ecosysteem in voor menselijke
activiteiten gesloten deel van de Waddenzee
IMARES heeft in de Waddenzee de
ontwikkeling van het ecosysteem in een
voor menselijke activiteiten gesloten
gebied gevolgd en vergeleken met een
gebied waar zulke activiteiten wel zijn
toegestaan. Het onderzoek bestrijkt tot nu
toe een periode van vijf jaar. Hoewel de bodemfauna zich in het
gesloten gebied de laatste jaren wat anders lijkt te ontwikkelen dan in
het open gebied kon dit niet statistisch worden aangetoond. Dit heeft
vooral te maken met de grote variatie in dit dynamische gebied.
Daarnaast worden grote effecten zo kort na sluiting ook nog niet
verwacht. Het mogelijke herstel van specifieke of gevoelige soorten in
zo’n gebied kan vele jaren duren. Lees meer
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Vermaatschappelijking natuurbeleid kan goed
uitpakken
De centrale regie van de overheid is niet
altijd nodig om publieke vraagstukken
zoals natuurkwaliteit en duurzaamheid te
kunnen aansturen. Wanneer private
partijen, burgers en/of overheden in
zogenaamde governance-arrangementen
samenwerken, kan het natuurbeleid goed uitpakken. Dit blijkt uit een
onderzoek van Wageningen UR naar actoren die betrokken zijn bij
publieke vraagstukken in het groene domein. Lees meer
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De Soortenstorm: minder soorten, meer
biodiversiteit
Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg
is het als soorten uitsterven? Daarover is
veel discussie. De meesten zien dit als
een moreel dilemma. In zijn zojuist
gepubliceerde essay ‘De Soortenstorm’
stelt Gerard Jagers op Akkerhuis van
Alterra dat je dit vraagstuk wel degelijk op
een natuurwetenschappelijke manier kunt
benaderen. “Maar daarvoor moet je als lezer wel je ingesleten
denkpatronen aan de kant zetten.” Het boek is mede tot stand
gekomen met bijdragen van de WOT Natuur & Milieu. Lees meer
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Vergroening van de economie onmogelijk zonder
herijking rijksbeleid
Een prinses die in de Amsterdamse
grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit
van onze directe leefomgeving de
afgelopen decennia aanzienlijk is
verbeterd. De Balans van de
Leefomgeving 2012 die het Planbureau
voor de Leefomgeving samen met onderzoekers van Wageningen UR
heeft opgemaakt, toont deze verbetering ook aan met feiten en cijfers.
Het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte is succesvol geweest. Op
24 september is de Balans aangeboden aan demissionair minister
Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Lees meer
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Wageningen UR levert gegevens aan
Emissieregistratie van RIVM
De onderzoeksinstituten Alterra, LEI en
ASG leveren jaarlijks emissiegegevens
vanuit de landbouw aan de
Emissieregistratie. Dit gebeurt via de
taakgroep Landbouw en Landgebruik als
een van de wettelijke taken van de WOT
Natuur & Milieu. Lees meer
Terug naar boven
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