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Nationale parken zoeken nieuwe wegen
Als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de meeste
nationale parken op zoek naar nieuwe organisatie- en bestuursvormen en
verdienmodellen. Onderzoekers van Wageningen Research zijn nagegaan
wat hun ervaringen hiermee zijn. Veel nationale parken zijn hoofdzakelijk
bezig met overleven. Dit staat in schril contrast tot de hoge ambities van
het nieuwe programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’.

Lees meer

EU-natuurbeleid effectiever bij medebetrokkenheid van bedrijven en burgers
Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig
probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder
dalen tussen nu en 2050. Het Europese beleid kan effectiever worden als
het meer inspeelt op de verschillende perspectieven van mensen op
natuur. De betrokkenheid van burgers en bedrijven kan daardoor
toenemen. Dit vraagt om een meervoudige beleidsvisie.

Lees meer

Natuurinclusief werken in projecten van het
Rijk: eerder uitzondering dan regel
In de natuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ is het concept ‘natuurinclusief’
geïntroduceerd; dat wil zeggen dat bij projecten voor bijvoorbeeld
waterbeheer of windenergie, ook natuur verbetert. Het Rijk wil het goede
voorbeeld geven. Het blijkt echter dat natuurinclusief werken op dit
moment meer uitzondering dan regel is. Een cultuuromslag is
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noodzakelijk om de kansen van dit concept te benutten.

Lees meer

Natuurareaal op het land 1900-2012
De oppervlakte heide en half-natuurlijk grasland is afgelopen eeuw sterk
afgenomen door ontginningen en landbouwintensiveringen. Daarentegen
is de hoeveelheid bos afgelopen eeuw wel enigszins toegenomen. Het
totaal areaal natuur op het land, met name de half-natuurlijke
graslanden neemt door natuurontwikkeling sinds 1990 weer toe.

lees meer

Nog geen balans tussen publieke en private
inbreng bij natuurbeheer
Het Rijk wil ondernemers meer betrekken bij het beheer van natuur.
Wageningen Economic Research heeft onderzocht wat het beleid kan
doen om natuurinclusief ondernemen te stimuleren. Hiertoe zijn onder
meer koplopers op het gebied van natuurinclusief ondernemen
geïnterviewd. Opvallend genoeg waren de meeste suggesties omtrent
beleidsmaatregelen niet gericht op geld. Zo worden er obstakels ervaren
op het gebied van wetgeving en proces, en is er behoefte aan meer
begeleiding.

Lees meer

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de
startblokken
De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van
het natuurbeleid om de biodiversiteitsdoelen te realiseren. Het doelbereik
van de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt naar verwachting vergroot van
55% in 2015 naar 65% in 2027. Dit vraagt de komende jaren nog wel
om een forse inspanning. De voorgenomen versterking van de relatie
tussen natuur en economische activiteiten moet nog worden uitgewerkt
in de provinciale plannen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het
onderzoek Lerende evaluatie van het Natuurpact.

Lees meer

Recent verschenen publicaties
Bekijk de recent verschenen publicaties
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