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WOT Natuur & Milieu
houdt kennismarkt
Harm Houweling
Onderbouwend onderzoek voor de Natuurplanbureaufunctie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is één van de programma’s die
de WOT Natuur & Milieu uitvoert. De resultaten
van dit onderzoek vinden hun weg via WOTpublicaties zoals werkdocumenten, rapporten
en studies. Met de kennismarkt, willen we de
overdracht van deze resultaten naar de toepassing in de producten van het MNP verder
versterken.
Op de kennismarkt, die op 9 maart wordt
gehouden, presenteren we het onderbouwende
onderzoek van Wageningen UR uit 2005, met
name aan de (deel) projectleiders van de
MNP-producten: Wat zijn de belangrijkste
bevindingen, wat is er al (in concept) gerapporteerd, wat komt er nog aan, wie hebben het
onderzoek uitgevoerd en bij wie kan worden
aangeklopt voor verdere kennisuitwisseling?
Hoofdrolspelers op de kennismarkt zijn de

projectteamleden van de MNP-producten die op
stapel staan in 2006 zoals een Natuurbalans
en de verschillende verkenningen, de ruim 20
projectteams van de projecten in het onderbouwend onderzoek die in 2005 zijn uitgevoerd
en de Programma Commissie Natuur die het
onderzoek coördineert en de schakel is
tussen het onderbouwend onderzoek en de
MNP-producten.
De kennismarkt bestaat uit drie delen:
• Een introductie door Leon Braat, die namens
het MNP een overzicht geeft van de ambities
van het MNP in 2006/2007.

Samenleving
Thema’s

• Een poster-sessie waarin de projectteams
een korte presentatie geven van de belangrijkste uitkomsten van het onderbouwend
onderzoek in 2005.
• Een plenaire bijeenkomst waarin de
Programma Commissie Natuur per kennisveld (Biodiversiteit, Landschap, Economie,
en Bestuur & Samenleving) een overzicht
geeft van de betekenis van deze uitkomsten
voor de producten van het MNP.

Contact: harm.houweling@wur.nl
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In dit nummer

Vissen op koud water

• Vissen op koud water

Geert van Duinhoven

• Natuurbalans 2006 kijkt naar
veranderingen in de groene
ruimte

Jan Andries van Franeker was al eens op de Noordpool geweest om daar onderzoek
te doen aan stormvogels. Toen hij enkele jaren daarna van het toenmalig onderzoeksinstituut RIN de vraag kreeg of hij onderzoek wilde doen op Antarctica, was zijn antwoord niet zo ingewikkeld. Want eenmaal op de Noord- of Zuidpool geweest, ben je
voor altijd verkocht. Binnenkort vertrekt Van Franeker weer voor drie maanden naar
Antarctica en vertegenwoordigt hij daar Nederland in het Verdrag van Antarctica.

• Samenwerking tussen Milieuen Natuurplanbureau en WOT
Natuur & Milieu krijgt andere
vorm
• WOT Natuur & Milieu houdt
kennismarkt
• Verschenen Publicaties

Verschenen Publicaties
Het groene milieurecht in 2005
Het is maar zeer de vraag of men kan spreken van het op slot gaan van Nederland als gevolg van de ‘knellende werking van het natuurbeschermingsrecht’. Ongeveer de helft van de
bouwprojecten die door de Raad van State wordt getoetst aan de Habitat- en Vogelrichtlijn
kan gewoon doorgang vinden. Dat blijkt uit de jurisprudentiemonitor 2005, waarin Wageningen UR systematisch de jurisprudentie van het groene milieurecht bijhoudt. De monitor
analyseert en registreert vooral de natuurbeschermingsrechtspraak van de Raad van State
rond de Habitat- en Vogelrichtlijn.

WOt’s new is een uitgave van de eenheid
WOT Natuur & Milieu, onderdeel van
Wageningen UR. Deze Nieuwsbrief bevat
informatie over alle wettelijke onderzoekstaken

Jan Andries van Franeker: “Maar een minuutje lopen en je staat aan de Waddenzee.”

natuur en milieu.

Meer informatie:
Kistenkas, F.H. en W. Kuindersma. 2005. Soorten en gebieden. Het groene milieurecht in 2005.
WOt-rapport 7. WOT Natuur & Milieu, Wageningen.

Redactie: Bram ten Cate
WOT Natuur & Milieu
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 47 78 44

Kansen voor de natuur in het veenweidegebied
Vergoedingen die boeren krijgen via de subsidieregelingen Agrarisch Natuurbeheer en Natuurbeheer voor natuurlijk graslandbeheer in het veenweidegebied kunnen fors te laag zijn als de
overtollige mest niet op het eigen bedrijf kan worden verwerkt. Dit blijkt uit een studie van
Alterra. Met de modellen SMART-SUMO-MOVE-BIODIV zijn de gecombineerde effecten van
depositieverandering, beheer (maaien en begrazen) en grondwaterstandverandering op de
kansen van natuur berekend. In totaal zijn 115 combinaties van scenario's doorgerekend
voor grasland en rietland in het veenweidegebied in Friesland en het Groene Hart.
Meer informatie:
Wamelink, G.W.W. & J.J. de Jong, 2005. Kansen voor de natuur in het veenweidegebied; Een
modeltoepassing van SMART2-SUMO2, MOVE3 en BIODIV. WOt-rapport 8. WOT Natuur & Milieu,
Wageningen.
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De WOT Natuur & Milieu geeft drie reeksen
publicaties uit: WOt-studies, WOt-rapporten en
WOt-werkdocumenten. Een volledig overzicht
van verschenen publicaties is te vinden op de
website: www.wotnatuurenmilieu.wur.nl

E-mail: info.wnm@wur.nl
Internet: www.wotnatuurenmilieu.wur.nl
Abonnement
Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief kan
uitsluitend via bovenstaand mailadres.

Publikaties van de WOT Natuur & Milieu zijn
ook te verkrijgen bij het secretariaat.
Postadres: Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Bezoekadres: Droevendaalsesteeg 3
Gebouw Lumen, kamer 0.471
E-mail: info.wnm@wur.nl
Telefoon: (0317) 47 78 45

Informatie uit deze Nieuwsbrief mag worden
overgenomen mits de bron wordt vermeld.

Nummer 6 van de Nieuwsbrief verschijnt
in mei 2006.

Vanuit zijn overvolle kamer op de Texelse
afdeling van Alterra (Wageningen Marien) heeft
Jan Andries van Franeker net geen uitzicht
meer op zee. Maar een minuutje lopen en je
staat aan de Waddenzee. In de verte zie je nog
Den Helder en zelfs hier, op een van de rustigste plekken van Nederland is het nog een
komen en gaan van schepen in het water, en
auto’s op de wal. Over een paar maanden zal
het uitzicht voor Van Franeker echt rustig zijn.
Zijn vijfkoppig team uit Texel zal dan deel uitmaken van een internationale groep van vijftig
onderzoekers en vijftig bemanningsleden die
drie maanden continu op zee zitten voor onderzoek in Antarctica. Let wel, in onze zomer zal
het daar dus winter zijn. Bar en bar koud.

Verdrag van Antarctica
Van Franeker gaat naar Antarctica in het
kader van de Nederlandse verplichting voor
het Verdrag van Antarctica. Toen eind jaren
vijftig duidelijk werd dat Antarctica als ongerept ecosysteem langzamerhand ook werd
bedreigd door allerlei ‘exploitanten’, hebben
twaalf landen in 1959 het Internationaal
Verdrag van Antarctica gesloten. Verdragspartners waren voortaan min of meer eigenaar
van het continent. Of eigenlijk, ze erkenden
geen eigenaren maar legden bescherming en
beheer van Antarctica in handen van de leden
van het Verdrag. Om mee te mogen doen aan
het Verdrag moet een land een substantiële en
permanente bijdrage leveren aan vreedzaam

