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Wat zijn ecosysteemdiensten eigenlijk?
Er is in het beleid, de politiek en de
wetenschap steeds meer belangstelling
voor zogenaamde ecosysteemdiensten.
Dat maakt het des te belangrijker om
goed met elkaar af te spreken wat we
daar precies onder verstaan. Frank Veeneklaas doet in WOt-paper 16
een voorstel voor een afbakening van het begrip. Lees meer
Terug naar boven

WOT Natuur & Milieu werkt mee aan Atlantisch
Biogeografisch Seminar
Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie (EL&I) organiseert
dit jaar op verzoek van de Europese
Commissie een biogeografisch seminar
over Natura 2000 voor de lidstaten van
de Atlantische regio. De WOT Natuur &
Milieu en Alterra ondersteunen het ministerie bij de inbreng van kennis
en informatie van Nederlandse organisaties en experts in de
achtergronddocumentatie. Lees meer
Terug naar boven

Nieuw overzichtsboek ‘Recht voor de groenblauwe
ruimte’
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‘Recht voor de groenblauwe ruimte’ geeft een
compact overzicht van het ruimtelijk
bestuursrecht, het landschapsrecht en het
Europese en nationale natuurbeschermingsrecht
zowel op land als op zee. Fred Kistenkas van
Wageningen UR schreef dit boek voor het
onderwijs aan Wageningen Universiteit en als
compendium van het verrichte
omgevingsrechtelijke onderzoek voor de WOT
Natuur & Milieu. Lees meer
Terug naar boven
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