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Uitgelicht
Vraag naar
ecosysteemdiensten in
Nederland neemt sneller toe
dan aanbod
De Nederlandse samenleving gebruikt
verschillende goederen en diensten die
worden geleverd door ecosystemen.
Alhoewel Nederlandse ecosystemen een
belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte
aan een duurzame voorziening van
goederen en diensten, voorzien ze niet in de
totale vraag. Voor de meeste
ecosysteemdiensten neemt de vraag ernaar
sneller toe dan het aanbod in de afgelopen
twintig jaar.
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Nieuwe mosselbanken in
Waddenzee weten zich te
handhaven
Wageningen Marine Research bestudeert al
meer dan 25 jaar de ontwikkeling van een
aantal droogvallende mosselbanken in de
Nederlandse Waddenzee. Een groot deel
van de bestudeerde banken blijkt zich te
kunnen handhaven sinds de start van het
onderzoek in 1995. De twee in 2018 nieuw
aangetroffen mosselbanken zijn de eerste
jaren goed doorgekomen en in 2019 en 2020
teruggevonden.

Lees meer

Draagt maatschappelijke
betrokkenheid bij aan de
legitimiteit van het
natuurbeleid?
Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is
een belangrijke doelstelling in het
Nederlandse natuurbeleid, en wordt gezien
als een manier om de legitimiteit van het
natuurbeleid te vergroten. Uit recent
onderzoek van Wageningen Environmental
Research blijkt dat natuurervaringen
inderdaad leiden tot betrokkenheid bij
natuurbehoud, maar dat het onduidelijk is of
dit ook leidt tot een grotere legitimiteit van
het natuurbeleid.

Lees meer
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Recent verschenen in Compendium voor de Leefomgeving
Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2020

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2020

Verschenen publicaties
WOt-technical report

Overige publicaties uit WOT-projecten

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