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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Natuurverkenning 2010-2040 werkt door in
beleid
De Natuurverkenning 2010-2040 is vooral input geweest bij
gebiedsprocessen en voor provinciale natuurvisies. Op nationaal niveau
was de verkenning een belangrijke basis voor de Rijksnatuurvisie 2014.
Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht
van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees meer

Minder diercategorieën voor
uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Nederland gebruikt voor wettelijke regelingen, tellingen en
monitoringstudies verschillende indelingen voor landbouwhuisdieren. Dit
is verwarrend en inefficiënt. Gegevens uitwisselen is lastig evenals het
beheer van aparte bestanden.

Lees meer

Natuurlijk kapitaal. Toestand, trends en
perspectief
Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept
waarin de baten van natuur centraal staan. Het wil daarmee de
scheiding doorbreken tussen economie en natuurbehoud. Het
beleidsconcept is echter nog nauwelijks uitgewerkt. Daardoor kunnen
velen er zich bij betrokken voelen, wat bijdraagt aan een groot
draagvlak.

Lees meer

Groen ondernemerschap om natuur in
stand te houden
In de Rijksnatuurvisie 2014 wordt een toekomstbeeld geschetst van het
natuurbeleid. In dat beeld spelen bedrijven en private partijen een
belangrijke rol. Heden ten dage zijn er al verschillende bedrijven die
bovengemiddeld aandacht besteden aan natuurbehoud en duurzame
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productie. Maar hoe en waarom doen ze dat?

Lees meer

Vraag verschillende ecosysteemdiensten
neemt sneller toe dan aanbod
De Nederlandse samenleving maakt gebruik van verschillende goederen
en diensten die ecosystemen leveren – de zogeheten
ecosysteemdiensten. Door zichtbaar te maken wat de status en trends
zijn van ecosysteemdiensten, kunnen ze beter onderdeel worden van de
besluitvorming door de overheid en bedrijfsleven.

Lees meer

Nederland benadert ecosysteemdiensten
anders dan Vlaanderen en Engeland
Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving voor een aantal gebieden in Engeland,
Vlaanderen en Nederland vergeleken hoe ecosysteemdiensten worden
benaderd. Engeland past ecosysteemdiensten vooral toe op
landbouwgronden, terwijl Vlaanderen en Nederland de diensten vooral
benaderen in relatie tot natuurgebieden.

Lees meer

Otter vaak slachtoffer van het verkeer
De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en
aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002
weer een groeiende populatie aanwezig die inmiddels is uitgegroeid tot
circa 100 dieren. Het aantal verkeersslachtoffers is per jaar toegenomen
van 3 in 2003 tot 25 dieren in 2013.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties.

Ga naar lijst

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 en milieu.
Redactie:
Bram ten Cate en Dorien van der Zwaag
Contactgegevens
WOT Natuur & Milieu
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Wageningen UR
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 48 54 71
E-mail: info.wnm@wur.nl
Website:
www.wageningenUR.nl/wotnatuurenmileu

Disclaimer | Wilt u geen mail meer van ons ontvangen? Ga dan naar afmelden
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