Wageningen UR

| Online versie

Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Advies over percentages voor
mestverwerking in 2016
De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft voor de
staatssecretaris van Economische Zaken een advies uitgebracht over de
verwerking van mest in 2016. Op basis hiervan zal de staatssecretaris
vaststellen welk percentage van het mestoverschot per bedrijf moet
worden verwerkt. De geadviseerde verwerkingspercentages variëren per
regio, van circa 40 tot 80% voor regio’s Oost en Zuid tot 10% voor regio
Overig.

Lees meer

Referentiewaarden voor oppervlakte en
verspreidingsgebied van Natura 2000habitattypen in Nederland vastgesteld
Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben een overzicht gemaakt
van referentiewaarden van oppervlakte en verspreidingsgebied voor alle
52 habitattypen in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken
heeft deze informatie nodig om te beoordelen en rapporteren in
hoeverre de doelstellingen van Natura 2000 worden gehaald.

Lees meer

Populatiegrootte en verspreidingsgebied
van habitatrichtlijnsoorten in Nederland in
beeld gebracht
Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben in samenwerking met
de particuliere gegevensbeherende organisaties een overzicht gemaakt
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van de gunstige referentiewaarden voor de populatiegrootte en
verspreidingsgebied van de in Nederland voorkomende soorten van de
Habitatrichtlijn. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze
informatie nodig om de staat van instandhouding van deze soorten te
beoordelen.

Lees meer

Goederen en diensten van ecosystemen in
Nederland, 2013
De Nederlandse samenleving maakt gebruik van verschillende goederen
en diensten die worden geleverd door ecosystemen - de zogeheten
ecosysteemdiensten. Resultaten laten zien dat in geen enkele situatie
ecosystemen in Nederland voorzien in de totale vraag. Voor veel
ecosysteemdiensten is de trend de afgelopen circa 25 jaar negatief; de
vraag neemt sneller toe dan het aanbod van deze diensten.

Lees meer

Kanttekeningen bij nut van verbinden
natuurgebieden
Onderzoek naar de levensvatbaarheid van diersoorten in versnipperde
gebieden is tot op heden vooral gedaan aan de hand van modellen met
één soort. Daaruit blijkt dat het belangrijk is dat kleinere
natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. In het veld vindt echter
interactie plaats tussen soorten. Door die interactie in het model op te
nemen hebben onderzoekers van Alterra Wageningen UR een
onverwacht effect ontdekt: Verbinden is niet per definitie goed. De
bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS
ONE.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties

Ga naar lijst
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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.
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