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Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur. Of niet?
Het borrelt in de samenleving. Overal
bloeien initiatieven op van burgers die
iets aan hun leefomgeving willen doen.
Het verfoeide individualisme lijkt te
hebben plaatsgemaakt voor de ‘doe het
zelf’-maatschappij. Burgers zoeken
elkaar op uit verzet tegen veranderingen die anderen in gang willen
zetten of vanuit de wens een bestaande situatie te verbeteren.
Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met betrokkenen
uit beleid en samenleving een studiedag besteed aan het verkennen
van de betekenis hiervan voor het natuurbeleid, en welke
onderzoeksvragen deze ontwikkeling met zich mee brengt. De
uitkomsten hiervan zijn in een essay gecombineerd met reeds
bestaande inzichten. Lees meer
Terug naar boven

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest
beschikbaar
De Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet (CDM) heeft een protocol
opgesteld waarmee de risico’s op
emissies van stikstof en fosfaat bij
toepassing van dierlijke mest kunnen
worden beoordeeld. Het ministerie van
Economische Zaken kan de beoordelingen gebruiken bij
beleidsafwegingen voor gebruiksvoorschriften voor dierlijke mest. Lees
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Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de
toekomst van het natuurbeleid
De Natuurverkenning 2010 – 2040
verkent de toekomst van de Nederlandse
natuur aan de hand van vier
kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te
slaan. In verschillende beleidstrajecten is
de aanpak met kijkrichtingen
overgenomen. Maar welke meerwaarde bieden kijkrichtingen bij het
nadenken over de toekomst van natuur? Die vraag proberen
onderzoekers van Wageningen UR en het Planbureau voor de
Leefomgeving te beantwoorden aan de hand van een concrete casus:
De Grevelingen. Lees meer
Terug naar boven

Milieu- en ruimtelijke knelpunten vogel- en
habitatrichtlijnsoorten in Nederland in kaart gebracht
Voor de meeste natuurgebieden,
waaronder alle Natura 2000-gebieden in
Nederland, hebben onderzoekers van
Alterra Wageningen UR de atmosferische
stikstofdepositie, verzuring, verdroging en
versnippering in kaart gebracht. Een
vergelijking is gemaakt met grenswaarden per habitattype voor
stikstofdepositie, de pH in de bodem en de voorjaarsgrondwaterstand.
Lees meer
Terug naar boven

Second Nature
De overheid wil burgers actiever laten
participeren in het natuurbeheer. Burgers
willen dat ook, maar zij hanteren andere
definities van natuur waarin hun eigen
handelingsmogelijkheden en identiteit
centraal staan. Dat leidt tot een
beleidsdilemma. Moet de overheid kiezen voor de eigen doelstellingen
of ruimte laten aan andere opvattingen en aan een andere natuur?
Lees meer
Terug naar boven

Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt tot
65%
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In de periode 2009-2011 is het
marktaandeel van aantoonbaar duurzaam
geproduceerd hout in Nederland
gestegen tot 65%. In 2008 was het
marktaandeel hout met certificaat samen
nog maar 33,5% en in 2005 was dit
13,3%. Lees meer
Terug naar boven

Recent verschenen publicaties
Velthof, G.L., W. Bussink, W. van Dijk, P. Groenendijk, J.F.M.
Huijsmans, W.A.J. van Pul, J.J. Schröder, Th.V. Vellinga & O. Oenema
(2013) Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0, WOtrapport 120
Cate, ten B., G.H.P. Dirkx, P.J.W. Hinssen, C.S.A. van Koppen & J.
Vader (2013) Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur. Of niet?,
WOt-paper 23
Langers, F., A.E. Buijs, S. de Vries, J.M.J. Farjon, A. van Hinsberg, P.
van Kampen, R. van Marwijk, F.J. Sijtsma, S. van Tol (2013) Potenties
van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen, WOtwerkdocument 321
Verburg, R.W., M.J. Bogaardt, B. Harms, T. Selnes, W.J. Oliemans
(2013) Beleid voor ecosysteemdiensten. Een vergelijking tussen
verschillende EU-staten, WOt-werkdocument 322
Schouten, M.A.H., N.B.P. Polman & E.J.G.M. Westerhof
(2013) Exploring green agricultural policy scenarios with a spatially
explicit agent-based model, WOt-werkdocument 323
Gerritsen, A.L., A.M.E. Groot, H.J. Agricola, W. Nieuwenhuizen (2013)
Hoogwaardige landbouw. Een verkenning van motivaties, knelpunten,
condities, nieuwe organisatiemodellen en de te verwachten bijdragen
aan natuur en landschap, WOt-werkdocument 324
Goossen, C.M., F. Langers, T.A. de Boer (2013) Relaties tussen
recreanten, ondernemers en landschap, WOt-werkdocument 329
Bruggen, C. van, P. Bikker, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W.
Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof
(2013) Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011.
Berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak
(NEMA), WOt-werkdocument 330
Verdonschot R.C.M., J.H. Vos J.H. & P.F.M. Verdonschot (2013)
Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete
wateren; voorkomen en beleid in 2012, WOt-werkdocument 332
Verdonschot R.C.M., J.H. Vos J.H. & P.F.M. Verdonschot (2013)
Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete
wateren; voorkomen en beleid in 2012, WOt-werkdocument 334
Ehlert, P.A.I., L. Posthuma, P.F.A.M. Römkens, R.P.J.J. Rietra, A.M.

http://enews.nieuwskiosk.nl/template/921/KXVkADw6WC5pzpb1uExN5g==.htm[11-7-2013 12:33:52]

WOt's new 12, juli 2013
Wintersen, H. van Wijnen, T.A. van Dijk, L. van Schöll, J.E.
Groenenberg (2013) Appraising fertilisers: Origins of current regulations
ans standards for contaminants in fertilisers. Background of quality
standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and
Flanders, WOt-werkdocument 336
Beukers, R. & M.M.M. Overbeek (2013) Verduurzaming handelsketens
en vergroening economie, WOt-interne notitie 33 (op aanvraag
beschikbaar)
Arets, E.J.M.M. & C. Verwer (2013). Effects of land use on forest
ecosystem services. Literature review of physical effects, WOt-interne
notitie 34 (op aanvraag beschikbaar)
Dolman, M.A., J.A. Boone, W.H. van Everdingen, B.C. van der Hout,
R.W. van der Meer & E. ten Pierick (2011) Duurzaamheid landbouw.
Website en beheertool, WOt-interne notitie 35 (op aanvraag
beschikbaar)
Terug naar boven

Colofon
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 & milieu.
Redactie: Bram ten Cate en Dorien van der Zwaag.
Contactgegevens
WOT Natuur & Milieu
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 48 54 71
E-mail: info.wnm@wur.nl
Internet: www.wageningenUR.nl/wotnatuurenmilieu
Terug naar boven

Mail de redactie om deze nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Mocht je in de toekomst geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, klik dan hier om dat aan ons door te geven.

powered by e-News
digital content distribution

http://enews.nieuwskiosk.nl/template/921/KXVkADw6WC5pzpb1uExN5g==.htm[11-7-2013 12:33:52]

