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Bedrijven willen aan de slag met natuur en
landschap
Er is nog een wereld te winnen in de
samenwerking tussen natuurorganisaties
en bedrijven. Zeker nu er minder
overheidsgeld naar de natuur gaat, en
bedrijven het steeds belangrijker vinden
dat hun imago positief blijft. Bedrijven
willen niet alleen financieel bijdragen
maar zijn vooral geïnteresseerd om
samen met de natuurorganisaties communicatie-uitingen te doen, en
samen gebruik te maken van elkaars imago, kennis, consumenten- en
ledennetwerken. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een studie
van LEI, onderdeel van Wageningen UR. Het onderzoek is verricht voor
de komende Natuurverkenning in opdracht van het Planbureau voor de
Leefomgeving. Lees meer
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Laat landbouw het landschap versterken
De komende hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
biedt kansen voor het Nederlandse
landschap. Landbouwsubsidies kunnen in
de toekomst gebruikt worden om
agrarisch landschapsbeheer te
ondersteunen. Dat is het meest productief
als de subsidies dienen om ontwikkelingen die al in gang zijn te
versterken, in plaats van tegen de stroom in te roeien. Alterra
onderdeel van Wageningen UR heeft deze ontwikkelingen in opdracht
van het Planbureau voor de Leefomgeving op een rij gezet. Lees meer
Terug naar boven
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Natuur- en landschapsbeleid afhankelijk van
wisselend getij
De geschiedenis leert dat het beleid voor
natuur en landschap sterk afhankelijk is
van het wisselend getij van de
maatschappelijke ontwikkeling. In de
twintigste eeuw ontwikkelt zich een
succesvolle sector van beleid, onderzoek
en beheer voor natuur en landschap. In de eenentwintigste eeuw
waaien er echter nieuwe winden. In deze onzekere tijden zijn goodwill,
draagvlak en educatie voor de sector onontbeerlijk, blijkt uit de
publicatie Wisselend getij van de WOT Natuur & Milieu onderdeel van
Wageningen UR. Lees meer
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Nederland niet op slot door Natura 2000, maar de
deur klemt wel
Het is overdreven om te zeggen dat
Nederland op slot zit door Natura 2000regels. Wel is een aantal problemen
opgetreden bij de uitvoering van het
Natura 2000-beleid, waardoor bepaalde
activiteiten (nog) niet mogelijk of lastig te
realiseren zijn. Dit blijkt uit het onderzoek
‘Nederland op slot door Natura 2000’. Onderzoekers van Alterra
interviewden een aantal betrokkenen van organisaties die met Natura
2000 te maken hebben. Het blijkt dat de problemen die voor een
‘Nederland-op-slot-beeld’ zorgen niet voortkomen uit de aard van
Europese richtlijnen. Lees meer
Terug naar boven
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