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Verantwoordelijkheden van burgers voor
natuur: dynamiek in burgerinitiatieven
De rollen van overheden en burgerinitiatieven voor natuur en landschap
liggen niet vast. Samen zoeken ze naar ruimte voor initiatieven binnen
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een studie van Wageningen University
& Research in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving
beschrijft drie inspirerende zoektochten naar nieuwe samenwerkingen.

Lees meer

DUIN faciliteert onderzoekers bij maken
planbureauproducten
Onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau
voor de Leefomgeving maken gebruik van geo-informatie om
planbureauproducten te maken. Het project DUIN zorgt ervoor dat deze
informatie wordt ingewonnen en beschikbaar komt. DUIN staat voor
‘Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie’.

Lees meer

Landelijke kaarten tonen kansen voor
benutten natuurlijk kapitaal
Het benutten en beschermen van natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan
de verduurzaming van voedselproductie, drinkwaterwinning en
waterveiligheid. Wageningen Environmental Research laat nu op
landelijke kaarten zien waar de beste kansen liggen. Beleidsmakers
kunnen de kaarten gebruiken om richting te geven aan nieuw, meer
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natuurinclusief beleid.

Lees meer

Betrokkenen bij Natura 2000-gebieden
geven mening over beleid
Betrokken partijen denken uiteenlopend over de gevolgen van beleid
voor Natura 2000-gebieden. Er zijn echter weinig verschillen tussen
landen. Dit blijkt uit een enquête van Wageningen Environmental
Research in Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland voor de
Natuurverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees meer

Initiatieven voor duurzaamheid in de sojacacao- en koffieketens
De Nederlandse overheid kan initiatieven voor duurzaamheid in de sojacacao- en koffieketens ondersteunen door meer samen te werken met de
producerende landen. Het gaat daarbij vooral om lokaal duurzame
productiemethoden te stimuleren. Dit blijkt uit een studie van
Wageningen Economic Research.

Lees meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 19802015
De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op,
zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de
milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft nog niet op orde is.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk de recent verschenen publicaties

Ga naar lijst

WOt's new is een uitgave van de eenheid
WOT Natuur & Milieu, onderdeel van
Wageningen University & Research. Deze
nieuwsbrief bevat informatie over alle
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