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Vergroening van de landbouw kan met
economische prikkels
LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen.
Lastenverzwaring voor het gebruik van kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen blijkt relatief weinig effect te hebben. Het
belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies is wel een
economische prikkel om de landbouw te vergroenen. Het onderzoek is
uitgevoerd voor het ministerie van EZ.

Lees meer

Natuur stevig verankerd in provinciale
coalitieakkoorden
Door het Natuurpact zijn provincies sinds 2013 de belangrijkste
bestuurslaag voor het natuurbeleid. De invloed van de provinciale
politiek op de Nederlandse natuur is daarmee toegenomen. In opdracht
van het Planbureau voor de Leefomgeving is Alterra Wageningen UR
nagegaan wat de provinciale akkoorden betekenen voor het natuurbeleid

Lees meer

Traditionele methoden beste om aantal
bezoekers in natuurgebieden te meten
Alterra Wageningen UR heeft traditionele methoden vergeleken met
nieuwe methoden om bezoekaantallen in natuurgebieden te verzamelen.
Het blijkt dat traditionele methoden zoals telslangen en visuele tellingen
nog steeds het betrouwbaarst zijn. Gegevens van smartphones zijn
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veelbelovend, maar op dit moment minder geschikt om het totale
bezoek te meten. Het onderzoek is uitgevoerd voor het Ministerie van
Economische Zaken.

Lees meer

“Onderzoek met verzekering”;
risicobeheersing door kwaliteitsborging van
modellen
De WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR gebruikt modellen,
gegevensbestanden en graadmeters bij het beleidsgericht onderzoek
voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van
Economische Zaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek voor
de Natuurverkenningen, de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur
of de Evaluatie van het Mest- en Gewasbeschermingsmiddelenbeleid.
Om de kwaliteit van deze modellen en gegevensbestanden te verbeteren
en te borgen, heeft de WOT Natuur & Milieu een kwaliteitssysteem
ontwikkeld dat inmiddels al een aantal jaren wordt toegepast.

Lees meer

Vermaatschappelijking van natuurbeleid in
de provincies
Alterra en LEI hebben verkend welke strategieën provincies ontwikkelen
om het natuurbeleid te vermaatschappelijken. Het onderzoek betrof de
provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. Provincies vinden
maatschappelijke betrokkenheid belangrijk, maar zijn nog zoekende hoe
dit te stimuleren en te versterken.

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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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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