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   In deze editie
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief WOt's new. Dit betreft het
nummer van maart 2011. Kortgeleden heeft u deze editie ook op papier
ontvangen. Met de invoering van de digitale nieuwsbrief zal de papieren versie
verdwijnen.
Mail de redactie om deze digitale nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Kijk ook op onze website of in het nieuwsbrievenarchief
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De Wettelijke Onderzoekstaak
Informatievoorziening Natuur is sinds 1 januari
2011 een echte wettelijke onderzoekstaak. Deze
taak is ondergebracht bij de WOT Natuur & Milieu.
Het hoofddoel van de WOT Informatievoorziening
Natuur is het naleven en uitwerken van de
rapportageverplichtingen voor de internationale natuurverdragen en -wetten die
Nederland geratificeerd heeft. Lees meer
Terug naar boven

Nederlanders tevreden over groen in woonomgeving
De meeste Nederlanders zijn tevreden over het
groen in hun directe woonomgeving en in een
straal van 15 kilometer daaromheen. Mensen in de
grote steden zijn over het algemeen wel iets
minder tevreden dan mensen daarbuiten. De
tevredenheid is het laagst in de 40
aandachtswijken. Dat blijkt uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009
die Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving maakte. Lees
meer
Terug naar boven
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In 2009 minder druk op de mestmarkt
De druk op de mestmarkt was in 2009 lager dan in
2008. Dat betekent dat landbouwbedrijven in 2009
de mest gemakkelijker kwijt konden op de markt of
op hun eigen bedrijf dan in 2008. Daardoor daalde
ook de afzetprijs van de mest. De druk op de
mestmarkt is het grootst in het zuidelijk, oostelijk
en centraal veehouderijgebied. Uit deze gebieden werd dan ook veel mest
getransporteerd. Dat blijkt uit de Synthese monitoring mestmarkt 2009 die de
WOT Natuur & Milieu in december 2010 heeft uitgebracht. Het is de vierde
jaarrapportage die onder toezicht van de Commissie Deskundigen
Meststoffenwet is opgesteld. Lees meer
Terug naar boven

Natuur meten in sloten en beken
Bestaande natuurgraadmeters voor sloten en
beken gaan uit van de aan- of afwezigheid van
zeldzame natuurdoelsoorten. Bij reguliere
monitoring worden doelsoorten echter weinig
aangetroffen. Onderzoekers van Alterra maakten
twee sets van goed te meten indicatoren die het
voorkomen van een groep van algemenere, kenmerkende, functionele of
gevoelige soorten als maat gebruiken. Lees meer
Terug naar boven

Milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen is verder
te verlagen
Driftbeperkende maatregelen die nog verder gaan
dan nu is voorgeschreven, kunnen de
milieubelasting van het oppervlaktewater
sterk verlagen. Ook is er nog veel milieuwinst te
halen door gerichter enkele van de meest
vervuilende stoffen aan te pakken. Een beperkt
aantal stoffen neemt namelijk het grootste deel van de milieubelasting voor zijn
rekening. Dat blijkt uit een onderzoek door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(PPO), onderdeel van Wageningen UR. Lees meer
Terug naar boven

Recent verschenen WOt-werkdocumenten
Recent zijn de volgende WOt-werkdocumenten verschenen. Lees meer
Terug naar boven

Colofon
WOt's new is een uitgave van de eenheid WOT Natuur & Milieu, onderdeel van
Wageningen UR. Deze Nieuwsbrief bevat informatie over alle wettelijke
onderzoekstaken natuur & milieu.
Redactie: Bram ten Cate, met tekstbijdragen van Geert van Duinhoven & Martin
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Woestenburg.
Contactgegevens
WOT Natuur & Milieu
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 48 54 71
E-mail: http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?
i=653&e=12735&u=1305747&li=142147&url=mailto:info.wnm@wur.nl
Internet: http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?
i=653&e=12735&u=1305747&li=142148&url=http://www.wotnatuurenmilieu.wur.nl

Terug naar boven

Mail de redactie om deze nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Mocht je in de toekomst geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, klik dan hier om dat aan ons door te geven.
WOT Natuur & Milieu besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze nieuwsbrief.
WOT Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door het
verspreiden van de informatie. Gebruik van tekst en afbeeldingen van deze nieuwsbrief alleen met toestemming van WOT
Natuur & Milieu.
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