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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit
ecosysteemdiensten
Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben de relatie bestudeerd
tussen biodiversiteit en effectiviteit en betrouwbaarheid van zeven
ecosysteemdiensten. Het blijkt dat een hogere biodiversiteit de
effectiviteit van vijf van deze diensten vergroot. Over de
betrouwbaarheid kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

Lees meer

Nederlands beleid voor
ecosysteemdiensten in de handel van
tropische producten
Nederland zou een samenhangend beleid moeten gaan voeren om de
waarden van ecosysteemdiensten beter te integreren in initiatieven voor
duurzame handel in tropische producten zoals cacao, soja, palmolie en
hout. Onderzoekers van LEI Wageningen UR geven dit aan in een
publicatie van de WOT Natuur & Milieu. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees meer

Op zoek naar vernieuwing in beleid voor
biodiversiteit
Onderzoekers van Wageningen UR hebben nationale en internationale
initiatieven bekeken om het biodiversiteitsbeleid te vernieuwen. Vele
initiatieven laten een combinatie zien van het vergroenen van
besluitvorming, het mobiliseren van betrokken mensen, een
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gebiedsgerichte aanpak en nieuwe vormen van financiering. Het
onderzoek is uitgevoerd voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees meer

Vernieuwd model maakt Subsidiestelsel
Natuur en Landschap evalueerbaar
Alterra heeft op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving het
model om het natuurbeleid te evalueren geactualiseerd. Het model is nu
ook geschikt om het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) te
evalueren, doordat het is aangepast aan de typologie van de
beheertypen en de bijbehorende kaart van het SNL.

Lees meer

Natuurverkenning 2016 schetst breed
pallet aan Europese natuurperspectieven
De WOT Natuur en Milieu werkt samen met het Planbureau voor de
Leefomgeving aan de Natuurverkenning 2016. Anders dan in
voorgaande edities kijkt deze Natuurverkenning over onze landsgrenzen
heen en richt zich op natuurperspectieven op Europese schaal.

Lees meer

WOT Natuur & Milieu rapporteert over
broeikasgassen uit landgebruik
De WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR levert jaarlijks een bijdrage
aan de Nederlandse rapportages voor de Klimaatconventie en Kyoto
Protocol van emissies en het vastleggen van broeikasgassen uit
landgebruik, landgebruiksveranderingen en bossen. De
achtergrondrapportage bij de NIR 2014 is in het voorjaar van 2015
verschenen.

Lees meer

Populatie Otters in Nederland groeit
De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en
aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002
weer een groeiende populatie aanwezig die inmiddels is uitgegroeid tot
circa 140 dieren. Het aantal verkeersslachtoffers is per jaar toegenomen
van 3 in 2003 tot 37 dieren in 2014.

Lees meer
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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.
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
Website:
www.wageningenUR.nl/wotnatuurenmileu
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