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Studiedag 'Zelforganisatie is beter voor de natuur' op
21 maart 2013
Een grote groep burgers en bedrijven wil
handelen en veranderen om natuur te
ontwikkelen en te beschermen. In een tijd
waarin overheidsbudgetten kleiner
worden en waarin burgers en bedrijven
meer willen en kunnen, is de ontwikkeling
van zelforganisatie van groot belang voor
natuur en landschap. Onder zelforganisatie in de natuur verstaan we
de situatie waarin burgers en bedrijven zelf de zorg voor natuur en
landschap organiseren zonder centrale regie van de overheid. Lees
meer
Terug naar boven

Certificering van visserij- en aquacultuurproducten
heeft meerwaarde voor biodiversiteit
Certificering van visserij- en
aquacultuurproducten draagt bij aan de
bewustwording van het belang van
biodiversiteitsbehoud. Het meten van de
effecten van certificering voor
biodiversiteit is echter niet eenvoudig. Dit
blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR. Lees meer
Terug naar boven
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Bijdrage particuliere grondeigenaren aan realisatie
EHS
Opeenvolgende kabinetten hebben
agrariërs en landgoedeigenaren een
steeds prominentere rol gegeven bij de
realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur. Ook het kabinet Rutte
legde de nadruk op particulier
natuurbeheer. Wat is er van deze steeds grotere verwachtingen terecht
gekomen? Lees meer
Terug naar boven

Multifunctionele landbouw heeft potentie voor
zelfsturend natuurbeleid
Multifunctionele landbouwbedrijven
hebben de potentie voor zelfsturend
natuurbeleid, mits ze samenwerken met
maatschappelijke organisaties en
overheden. Verder moet er niet bezuinigd
worden op agrarisch natuurbeheer. Lees
meer
Terug naar boven
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