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Draagvlak voor natuur neemt toe, maar
neemt af voor natuurbeleid
Nederlanders vinden natuurbescherming belangrijk, en bezoeken
regelmatig de natuur. Velen doen kleinschalige activiteiten voor natuur
en landschap. Slechts een hele kleine groep is actief betrokken bij
burgerinitiatieven voor natuur in de woonomgeving. In vergelijking met
een aantal jaren geleden is het draagvlak voor het natuurbeleid
afgenomen. Een op de drie Nederlanders vindt dat natuurbeleid geen
belemmering mag zijn voor economische vooruitgang. Dit blijkt uit een
studie van Wageningen UR naar maatschappelijk draagvlak voor natuur
en natuurbeleid.

Lees meer

Schone, gezonde en veilige leefomgeving
vraagt nú om krachtig beleid
Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen
in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van
grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat
concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de ‘Balans van de
Leefomgeving 2014’. Om straks de doelen te kunnen halen, is nú beleid
nodig. Dat kan niet zonder transitiepijn. Medewerkers van Wageningen
UR hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdeel wat
gaat over biodiversiteit en de baten van de natuur.

Lees meer

Maatschappelijke baten overstijgen kosten
voor verduurzaming tropische
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houtproductie
Alterra Wageningen UR heeft voor het Planbureau voor de Leefomgeving
drie productiewijzen van tropisch hout met elkaar vergeleken in ZuidAmerika en in Zuidoost-Azië. Behalve kosten en baten van houtoogst zijn
ook die van andere ecosysteemdiensten zoals waterbeheer en wilde
natuurproducten zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegewogen.

Lees meer

WOT-Informatievoorziening Natuur
onderbouwt de rapportage over de Natura
2000-gebieden
Monitoring en evaluatie vormen een onmisbare schakel in het volgen en
bijsturen van beleidsprocessen. Dat geldt ook voor Natura 2000, het
Europese ecologische netwerk van beschermde gebieden. Dit netwerk
draagt bij aan een ‘gunstige staat van instandhouding’ van soorten en
habitattypen door te zorgen voor goede ruimte- en milieucondities . De
WOT Natuur & Milieu heeft samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland
drie rapporten uitgebracht om de betekenis van Natura 2000-gebieden
voor de instandhouding van soorten en habitattypen te onderbouwen.

Lees meer

Het Nederlandse bos verandert door
ontwikkelingen in bosbeheer
Bos beslaat 11% van het grondgebruik in Nederland. Het Nederlandse
bos wordt gemiddeld ouder, meer gemengd en iets meer ongelijkjarig.
Verschuivingen in het beheer, met meer aandacht voor functies als
recreatie en natuurbehoud, maken het bos meer gemengd met een
hoger aandeel loofbos. Dit blijkt uit de zesde tienjaarlijkse Nederlandse
Bosinventarisatie van Alterra Wageningen UR, Probos, Silve en Bureau
Daamen, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een
aantal bosindicatoren op het Compendium voor de Leefomgeving zijn
naar aanleiding hiervan geactualiseerd.

Lees meer

Succesverhaal over terugkeer van de grijze
zeehond in de Nederlandse Waddenzee
In minder dan dertig jaar is de grijze zeehond succesvol teruggekeerd in
de Nederlandse Waddenzee. De ontwikkeling in de populatie wordt sterk
beïnvloed door import vanuit Groot-Brittanië. Samenwerking met andere
landen is daarom erg belangrijk voor bescherming, beleid en onderzoek.
Onderzoekers van IMARES op Texel publiceerden hierover een artikel in
het wetenschappelijk tijdschrift Marine Mammal Science.
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Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties

Ga naar lijst

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 en milieu.
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