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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Natuurbeleid in Nederland kan tegen een
stootje
Het natuurbeleid in Nederland is robuust. Wetgeving, ruimtelijke
ordening, eigendomssituatie en diverse overheidssubsidies zorgen
ervoor dat het natuurbeleid tegen een stootje kan. Als één van deze
pijlers wegvalt of verandert, heeft dat in eerste instantie vaak geen
grote gevolgen voor de continuïteit van het natuurbeheer. Dit blijkt uit
een onderzoek van Alterra Wageningen UR in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de herijking van
het nationale natuurnetwerk.

Lees meer

Recreatiemodule in IKN-model maakt
kosten recreatie in natuur en landschap
inzichtelijk
Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben een Recreatiemodule
ontwikkeld als onderdeel van het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid
(IKN). Met de module kunnen de kosten van het toegankelijk en
recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap inzichtelijk
worden gemaakt. Het gaat om recreatieve voorzieningen in
natuurgebieden, stadsparken en agrarische gebieden.

Lees meer

Mosselbanken in de Nederlandse
Waddenzee blijven stabiel
IMARES Wageningen UR bestudeert al 20 jaar de ontwikkeling van
mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat vooral om de
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eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken.

Lees meer

Broedvogels in de Waddenzee hebben het
moeilijk
Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben te maken met
een laag broedsucces. Het gaat vooral om scholekster, kluut,
kokmeeuw, grote stern, visdief en noordse stern. Met lepelaar,
zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw en eider lijkt het momenteel beter te
gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland
en IMARES Wageningen UR.

Lees meer

Natuurorganisaties werken vaker bottomup
Natuurorganisaties en andere maatschappelijke organisaties kunnen
initiatieven van burgers en bedrijven voor natuur en landschap helpen
door deze vaker uit te lokken, met elkaar te verbinden of te
ondersteunen met kennis en ervaring. Dit blijkt uit een onderzoek van
LEI Wageningen UR in samenwerking met GreenWish.

Lees meer

Prognose 85% ontsnipperingsprojecten
gereed in 2018
Op 1 januari 2015 was circa 41% van de 215 door rijksinfrastructuur
veroorzaakte knelpunten opgelost door het nemen van mitigerende
maatregelen, zoals de aanleg van faunapassages. Tot 2014 zijn bij
rijkswegen en provinciale wegen in totaal ruim 1700 faunapassages
aangelegd.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk een lijst met recent verschenen publicaties.

Ga naar lijst
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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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