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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Achtergrondrapportages voor de Vogel- en
Habitatrichtlijn
De WOT Natuur en Milieu heeft twee rapporten uitgebracht met
achtergrondgegevens voor de landelijke rapportage op grond van artikel
17 van de Habitatrichtlijn en voor de gebiedenrapportage. Onderzoekers
van Alterra Wageningen UR en Sovon hebben de benodigde gegevens
verzameld, geanalyseerd en gedocumenteerd.

Lees meer

Nut en risico’s van covergisting van mest
onderzocht
Vergisting van mest en covergistingsmaterialen is een vorm van
duurzame energieproductie. Covergisting van mest is de laatste jaren
regelmatig negatief in het nieuws. Omwonenden van
vergistingsinstallaties klaagden over stankoverlast en over veiligheid- en
gezondheidsrisico’s.

Lees meer

Bedrijven in Nederland steeds meer
betrokken bij natuur
Het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt steeds vaker maatschappelijk
verantwoord en duurzaam. Onderzoekers van Alterra Wageningen UR
hebben in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving
onderzocht wat dit betekent voor de Nederlandse natuur.

Lees meer
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Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en
landschapsbeleid
Het kabinet- Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend
gewijzigd en daarmee ook de net
werken rond dit beleid. Ze zijn niet
verdwenen, maar hebben zich aangepast. Alwin Gerritsen en collega’s
van Alterra Wageningen UR proberen te achterhalen hoe dit kabinet –
door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden
– de netwerken heeft kunnen veranderen. Hun bevindingen staan in een
artikel in het tijdschrift Landschap.

Lees meer

Dalende trend aanhang natuur- en
milieuorganisaties houdt aan
In 2014 is de totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties verder
gedaald. De daling is wel minder sterk dan in 2013. Greenpeace was
met daling van 4% de grootste verliezer ten opzichte van 2013. Het
Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft de meeste leden (803.200), gevolgd
door Natuurmonumenten (725.065) en Greenpeace (434.553).

Lees meer

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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