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Ga naar de website van WOT Natuur & Milieu

Heeft het natuurbeleid baat bij groene
burgerinitiatieven?
Groene burgerinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan beheer en
vergroening van het landelijk gebied en de stad. Slechts weinig
initiatieven zijn echter actief binnen het nationale natuurnetwerk. Dat is
opvallend, want in tegenstelling tot vaak gedacht zijn veel groene
burgerinitiatieven meer gericht op de ecologische waarde van de natuur
dan op recreatie of natuureducatie.

Lees meer

Drenten waren begin mei de gelukkigste
Nederlanders
In de eerste zonovergoten week van mei blijken inwoners van Drenthe
het gelukkigst en die van Flevoland het minst gelukkig. Dat laten de
eerste resultaten van het landelijke HappyHier-geluksonderzoek van
Wageningen UR zien. Ook blijkt uit de voorlopige cijfers dat de
deelnemers thuis gelukkiger zijn dan op het werk of op school.

Lees meer

Bruinvisonderzoek wettelijk verankerd.
Goed bekeken!
Vanaf 2016 is het onderzoek naar bruinvissen bij de Wettelijke
onderzoekstaken Natuur & Milieu ondergebracht. IMARES Wageningen
UR en het departement pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht (UU) voeren het onderzoek gezamenlijk uit.
Bruinvisonderzoekster Lonneke IJsseldijk van de UU is blij dat het
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onderzoek wettelijk verankerd is omdat daarmee de financiering voor
een aantal jaren is vastgelegd.

Lees meer

Biedt natuurvriendelijk ondernemen
perspectief?
De Rijksnatuurvisie ziet een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven in
het natuurbeleid. Onderzoekers van LEI Wageningen UR zijn nagegaan of
natuurvriendelijk ondernemen toekomst heeft voor een grote groep
ondernemers. Hiervoor zijn de biologische landbouw, de recreatiesector
en het particulier landgoedbezit onder de loep genomen. Alle sectoren
zien kansen voor ondernemers, maar ze wijzen er ook op dat de
regelgeving achterblijft.

Lees meer

Werkt co-creatie voor natuurbeleid?
Bij co-creatie ligt de lat van samenwerking en dialoog hoog. Het draait
zowel om het organisatie- en communicatievermogen van lokale actoren
als het sociaal kapitaal dat aanwezig is in hun wijdere omgeving. Dit
concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR en Alterra
Wageningen UR in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees meer

Welke natuur- en milieuorganisaties
steunen Nederlanders?
In 2015 is de totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties verder
gedaald. De daling is wel minder sterk dan in 2014. Greenpeace was met
een daling van ruim 4% de grootste verliezer ten opzichte van 2014. Het
Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft de meeste leden (791.500), gevolgd
door Natuurmonumenten (719.014) en Greenpeace (401.173).

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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