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Nieuws

Emissies naar de lucht vanuit de
landbouw nemen langzaam af
De totale ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest
bedroeg in 2012 108 miljoen kg. Ten opzichte van 2011 is dit
een daling van bijna 5%. Belangrijkste oorzaken zijn een
lagere stikstofuitscheiding in dierlijke mest, emissiearme
toedieningstechnieken en een toename van de mestexport.

Lees meer

Burgers, bedrijven èn overheid
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moeten samen werken aan nieuw
natuurbeleid
Maatschappelijke partijen zouden toegang moeten krijgen tot
besluitvorming over natuur en duurzaamheid. Dit vraagt wel
een overheid die zich niet terugtrekt, maar juist actief
investeert in de capaciteit van mensen en hen toegang geeft
tot netwerken, besluitvorming en uitvoering

Lees meer

Recreatiesector investeert minder in
natuur dan verwacht
De Rijksoverheid is er voorstander van dat burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties meer eigen
verantwoordelijkheid nemen in het ontwikkelen, beheer,
behoud en gebruik van natuur. De kort geleden verschenen
Rijksnatuurvisie gaat hier uitgebreid op in.

Lees meer

Ruimtelijke samenhang tussen
natuurgebieden blijft achter
De oppervlakte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
is sinds 1990 geleidelijk toegenomen, de ruimtelijke
samenhang is minder gestegen en in de periode 2009 tot
2012 zelfs licht afgenomen. De indicator op het Compendium
voor de Leefomgeving geeft meer informatie over de
ontwikkeling van de ruimtelijke samenhang en de
berekeningswijze.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties.

Ga naar de lijst
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