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Verbreding en vernieuwing in sturing op
biodiversiteit in het landelijk gebied
Op donderdag 22 september 2016 organiseerde de WOT Natuur & Milieu
samen met de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen UR
het symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte?’. Aanleiding was de
oratie van prof. Hens Runhaar later die dag. Beleidsmedewerkers,
onderzoekers en mensen uit de praktijk van het agrarisch natuurbeheer
discussieerden over de vraag hoe sturing op biodiversiteit in het landelijk
gebied aan het veranderen is.

Lees meer

Nederlandse natuur herstelt zich voorzichtig
De Nederlandse natuur vertoont voorzichtige tekenen van herstel. De
ruimtelijke en milieucondities zijn echter nog onvoldoende voor het
herstel dat nodig is om de binnen Europa afgesproken doelen te
realiseren. Dat blijkt uit de Balans van de Leefomgeving 2016.

Lees meer

Website Compendium voor de
Leefomgeving vernieuwd
Voor iedereen op zoek naar feiten en cijfers over het milieu, de natuur,
en ruimtelijke inrichting is er de website ‘Compendium voor de
Leefomgeving’ (www.clo.nl). Op 14 juni is een compleet nieuwe versie
van dit online naslagwerk gelanceerd.

Lees meer

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en
inrichting, 1990-2014
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Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) voor de
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is per 1 januari 2015
toegenomen tot bijna 98.000 hectare. De oppervlakte die is ingericht, is
ruim 75.000 hectare. Met het Natuurpact (2013) is de doelstelling voor
verwerving en inrichting een verantwoordelijkheid van de provincies.  

Lees meer

Areaal ecosysteemkwaliteit, 2012
Een indicator voor ecosysteemkwaliteit is de mate van voorkomen van
kwalificerende soorten in het natuurareaal. Uit een vergelijking van de
periode 2006-2012 met 2000-2005 blijkt het areaal met een hoog aantal
kwalificerende soorten nog steeds af te nemen. De afname is het sterkst
bij de heide. Het areaal met een laag aantal kwalificerende soorten
neemt hier toe.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk de recent verschenen publicaties
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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.
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