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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Export mest neemt toe
In 2012 was de mestproductie in Nederland 167 miljoen kg fosfaat. Iets
meer dan de helft is op het eigen bedrijf geplaatst, dat wil zeggen op het
bedrijf waar de mest is geproduceerd. Het restant van ca. 74 miljoen kg
fosfaat is op de mestmarkt aangeboden. De export van mest is met 4%
toegenomen ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit het rapport ‘Synthese
monitoring mestmarkt 2006-2012’ dat de WOT Natuur & Milieu van
Wageningen UR heeft uitgebracht onder toezicht van de Commissie
Deskundigen Meststoffenwet.

Lees meer

Habitattoets heroverwogen
De huidige invulling van de Natura 2000-habitattoets lijkt niet voldoende
voorbereid op de eisen van een duurzame samenleving. In gebieden
waar veel functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en vervoer
een plek moeten krijgen, kan een exclusieve ecologische toetsing tot
uitkomsten leiden die een duurzame gebiedsontwikkeling in de weg
staan. Alterra Wageningen UR heeft gezocht naar juridische vernieuwing
om aan deze bezwaren tegemoet te komen.

Lees meer

Mosselbanken in de Nederlandse
Waddenzee blijven stabiel
IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van
mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de
eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
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Economische Zaken.

Lees meer

Houtsector gemotiveerd om houtketen
verder te verduurzamen
Boseigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven werken
vanuit zowel ideële motieven als economische aan het behoud van hout
als grondstof. De toekomst van het eigen bedrijf is van belang, maar
ook de toekomst van de (lokale) bevolking. Ook de mogelijkheid zich te
onderscheiden van andere bedrijven is een drijfveer. Betrokkenen
noemen certificering en uitbreiding van het gecertificeerde bosareaal
een belangrijk instrument om de houtketen verder te verduurzamen.

Lees meer

Staat instandhouding
Habitatrichtlijnsoorten toont nog weinig
vooruitgang
De Europese Habitatrichtlijn legt de lidstaten verplichtingen op die
gericht zijn op het behouden of herstellen van een gunstige staat van
instandhouding van zowel natuurlijke habitats als soorten. Lidstaten
moeten elke zes jaar aan de Europese Unie rapporteren over deze staat
van instandhouding. Uit de rapportage van Nederland naar de Europese
Unie uit 2013 blijkt dat driekwart van de beschermde soorten en bijna
alle habitattypen vallend onder de Europese Habitatrichtlijn een zeer
ongunstige tot matig ongunstige staat van instandhouding hebben.

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
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Wageningen UR
Contactgegevens
WOT Natuur & Milieu
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 48 54 71
E-mail: info.wnm@wur.nl
Website:
www.wageningenUR.nl/wotnatuurenmileu
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