Wageningen UR
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de webversie

WOt’s new nummer 13
oktober 2013
WOt's new bericht 5 maal per jaar over de publicaties,
projecten en bijeenkomsten van de WOT Natuur & Milieu.
Voor vragen of meer informatie: bram.tencate@wur.nl en
dorien.vanderzwaag@wur.nl. Kijk ook op onze website of
in het nieuwsbrievenarchief.

In deze nieuwsbrief:
> Duurzaam produceren draait om geld verdienen én
idealisme
> Duurzame voedselvoorziening langs meerdere routes
> Bedrijfsvoering beperkt effectiviteit agrarisch
natuurbeheer
> Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied
> Expeditie naar Antarctica via blog te volgen
> Internationale bedrijven duurzaam aan de slag met
biodiversiteit
> Recent verschenen publicaties

Duurzaam produceren draait om geld
verdienen én idealisme
http://mailing.wageningenur.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=1279&customerid=62452&password=enc_3142343245313738_enc[9-10-2013 7:42:41]

Wageningen UR

Persoonlijk leiderschap in combinatie met economische
motieven zijn belangrijk bij de beslissing van bedrijven om
een bijdrage te leveren aan duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen.
Lees verder

Duurzame voedselvoorziening langs
meerdere routes
Discussies over een duurzaam voedselsysteem zijn
gecompliceerd en beladen en hebben nog al eens de neiging
de oplossing in één richting te zoeken.
Lees verder

Bedrijfsvoering beperkt effectiviteit
agrarisch natuurbeheer
De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer is laag door de
geringe belangstelling van agrariërs voor het zwaardere
beheer. Hierbij moet de agrariër relatief veel laten en er is
gebrek aan continuïteit.

Lees verder

Gewone en grijze zeehond in
Waddenzee en Deltagebied
De populaties van de gewone zeehond en de grijze zeehond
zijn de laatste twintig jaar sterk gegroeid. Ondanks het
zeehondenvirus, dat in 1988 en in 2002 ongeveer 50% van
de zeehonden doodde, is de populatie goed hersteld.

Lees verder

Expeditie naar Antarctica via blog te
volgen
Van 14 augustus tot 16 oktober 2013 zijn IMARESonderzoekers op expeditie naar Antarctica. Deze expeditie
naar de zuidpool draagt de naam WISKY, wat staat voor
‘WInter study on Sea ice and KeY species’.

Lees verder

Internationale bedrijven duurzaam
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aan de slag met biodiversiteit
Op basis van literatuuronderzoek over duurzaamheid en
interviews met duurzaamheidsmanagers en directeuren van
nationale en internationale bedrijven in Nederland is
nagegaan in hoeverre bedrijven bijdragen aan natuur en
biodiversiteit.

Lees verder

Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties.

Ga naar de lijst
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