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Links naar eerdere afleveringen:
overzicht: http://ind.datadelft.com/mededelingen.htm
literatuur 2e helft 2007: http//ind.datadelft.com/2008/Literatuur2007-2.pdf
literatuur 2e helft 2008: http://ind.datadelft.com/2008/Literatuur2008-2.pdf
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Literatuur jan-juni 2008.
Verhalen van Biesland 2007, Alterra, LNV en HHD
Bestuur en ruimte: de Randstad in internationaal perspectief, Ruimtelijk Planbureau
Beleidsadviezen, 2008
Plantenvademecum voor tuin, park en landschap, met cd-rom, Arie Koster, ed. 2007,
Fontaine uitgevers
Leven in de stad, betekenis en toepassing van natuur in de stedelijke omgeving, Johan
van Zoest & Martin Melchers, KNNV 2006
Investeren in mensen, werk en opleiding in de stedelijke vernieuwing, VROM IPSV7544
De kracht van samenwerking, samenwerkingsmodellen in de stedelijke vernieuwing,
VROM IPSV-8061 (te downloaden van www.vrom.nl/ipsv (publicaties)
Worlds apart, Interactions between local initiatives and established policy,
proefschrift Marleen Buizer, Alterra 2008 (met een hoofdstuk gewijd aan
Biesland/Boeren voor Natuur)
Jaarverslag 2007 Vogelwacht Delft en Omstreken
Nederland, Leven met Water
Het Groene Hart, een Hollands cultuurlandschap, Borger, Haartsen, Vesters, Matrijs
1998
Landschap uit balans, De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de
ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van
Saeftinghe tussen 1488 en 1609, A.M.J. de Kraker, Matrijd 1997
Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda, een
geschiedenis van Schieland, Matrijs 2004
Deltalandschap, natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch
perspectief, M.A. Hemminga (red.), Het Zeeuws Landschap, 2004
Bovenstad verandert de horizon, een nieuwe kijk op het daklandschap, L. Mattemaker
e.a., stichting Bovenstad
Realiseren en Intensiveren, Voortgangsrapportage 2007 waterbeheersplan
HHDelfland 2006-2009,
Jaar in beeld 2007, verslag HH Delfland. Het verslag meldt o.a. de totstandkoming
van de Keur Delfland 2008, waarmee door de globalere formulering ruimte is
voor gebiedsgericht beheer. Details worden vortaan uitgewerkt in
“beleidsregels”
Delfts groen!, Groenlinks Delft 2008. Een folder over stedelijk groen met nuttige
suggesties voor behoud en versterking van stedelijk groen. Er staat niet bij
waarom de Groen Links fractie in de gemeenteraad de afgelopen -zeg- 8 jaar
was als het erop aankwam groen in Delft te beschermen. Nu de grote
bouwplannen zoals in TU-noord, Voorhof-west en Buitenhof grotendeels zijn
beklonken, is het wel erg goedkoop om nu nog met zulke voorstellen aan te
komen kakken..
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Het milieu in de regio Rotterdam 2008, verslag MSR met uitwerking van geluid en
gezondheid
Elektronische documenten:
Strategienota Delfland
Kadernota gemeente Delft
Tijdschriften
Argus 33/1 | rampzalig ganzenbeleid | herintroductie otter met argusogen bekeken |
huilen om De Beer
Argus 33/2 | waarom de vrije jacht op hazen gestopt moet worden | natuurbeheerders
in een spagaat (over de ganzenmoord op Texel) |
De Levende Natuur 109/1 | cyclische verjonging, samengaan van natuur en
hoogwaterbescherming | botanische veranderingen in de Nederlandse
natuurgebieden (“Ondanks plaggen, begrazen en andere beheersmaatregelen om
natuurgebieden open te houden, groeien natuurgebieden dicht met struiken en
ruigtesoorten.”) | zoetwatergetijdenatuur keert terug op Tiengemeten
De Levende Natuur 109/2 | de leerstoelen natuurbeheer
De Levende Natuur 109/3 | themanummer nieuw soortenbeleid - van
soortbeschermingsplannen naar leefgebiedenbenadering
De Water nieuwsbrief # 128 | ruimte voor klimaat in Zeeland | de ondergrond in
ruimtelijk beleid
De Water nieuwsbrief # 129 | drijvend wonen | Haringvlietsluizen eind 2010 op een
kier | praktijkproef inundatie boerenland (Salland)
De Water nieuwsbrief # 130 | mariene strategy (KRM) voor EU-lidstaten gekenmerkt
door ecosysteembenadering | klimaatbestendig bouwen op Vinex-terp (suggestie
om bij nieuwbouw 5m ophoogzand uit de Noordzee te gebruiken | vrij verkeer
voor vissen (Roer, Nieuwe Waterweg, Noord-Holland) | gemeente en water in
bebouwd gebied, Wet gemeentelijke watertaken
De Water nieuwsbrief # 131 | innovatieambities Afsluitdijk | ontwerpen met de natuur
| Flood control 2015
Delflands Peil 15/1 | thema waterschapsverkiezingen
Doen & Laten 3/1 | MNP concludeert dat 2/3 van de natuur er in Nederland, ondanks
Vogel- en Habitatrichtlijnen en Natuurbeschermingswet, er slecht voor staat |
leefgebiedenbenadering impuls voor het soortenbeleid | gegevensautoriteit Natuur |
spelregels EHS (downloaden van www.minlnv.nl (zoeken met spelregels EHS) |
boeren naast Natura 2000-gebied | uitvoering nationale landschappen
Doen en Laten 3/2 | rasters | zandhagedissen moeten wijken voor kustversterking |
groen en gezond (rapport van de raden voor Natuur- en Milieuonderzoek,
Gezondheidsonderzoek en voor het Landelijk Gebied)
Doe en & Laten 3/3 | ruime natuurcompensatie Zuiderzeehaven (Kampen) |
nauwelijks afstemmingsproblemen tussen Kaderrichtlijn Water en Natuura 2000 |
nieuwe natuur langs de grote rivieren | vogelvriendelijk licht (blauwgroen licht op
olieplatforms | natuurbeheer in de Utrechtse grachten met gedragscode
Groenblauwe Slinger feb 2008 nr.18 | conferentie over geheer en behoud groene
gebieden: wethouders vinden dat provincie de regie moet nemen (als dat geen
gotspe is …) Balij-Bieslandse bos | Acker- en Bieslandfietsroute
H2O 41/1 | extreme afvoeren Rijn en Maas gebundeld in GRADE | financiering
natuurvriendelijke inrichting | nieuw peilbeheer in de veenweiden? |
achtergrondwaarden in het grondwater
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H2O 41/2 | thema riolering | KRW-doelstellingen Friese laagveenmoerassen |
hergebruik fosfaat uit zuiveringsslib kansrijk
H2O 41/3 | kwaliteit regenwater | verruiming IJssel overbodig en stoppen met ruimte
voor de rivier? | Haarlemmermeer, doorspoelen of verzilten?
H2O 41/4 | ruimtelijke ordening Randstad Delta in Zicht | afleiding temperatuurnorm
KRW | bepaling regenwater in riool
H2O 41/5 | toekomstplannen voor de Afsluitdijk | wie betaalt natuurvriendelijke
inrichting en onderhoud in natuurgebieden
H2O 41/6 | zwarte lijst woekerende exotische waterplanten |
onkruidbestrijdingsmiddelen | eerste deelplannen Afsluitdijk in 2011 van start |
water en bos voor berging kansrijke combinatie
H2O 41/7 | maatregelen tegen blauwalgen werken onvoldoende | eendenkroos als
veevoeder? | Rijnland onderzoekt koppeling verontereinigingsheffing <->
drinkwatergebruik (!) | drinkwater versus sanitatie | vluchtplaatsen als oplossing
bij overstromingen
H2O 41/8 | eutrofiëring groot probleem voor halen KRW-doelen | stad van de
toekomst is een duurzame stad | KRW en Natura 2000 en sloten en veenplassen
H2O 41/9 | verzilting | fosfaat in de voedselketen houden
H2O 41/10 | vismigratieproblemen | stedelijk grondwater | versterking kust bij
Scheveningen (met herinrichting boulevard) | De Waterkwekerij in Alkmaar |
zandfiltratie Rijnland
H2O 41/11 | Nederland middenmoter bij inspanningen KRW | terpenplan Overdiepse
polder gereed |
H2O 41/12 | watertoets in de knel door nieuwe WRO | Nederland haalt EU-doel
biodiversiteit niet |KRW-doelstellingen voor regionale wateren slechts voor de
helft binnen bereik | verzilting niet overal tegenhouden | vergunningen
natuurbeschermingswet nodig voor zandsuppleties | toekomst Krimpenerwaard
zichtbaar in Nooitgedacht | vennen minder zuur maar warmer
H2O 41/13 | themanummer stedelijk waterbeheer | wateraspecten in de nieuwe WRO |
Haagwinde 01 [opvolger van De Ratelaar, AVN] | het Wapendal | uitvoering Haagse
structuurvisie (Kijkduin, Erasmusveld, Scheveningen)
Haagwinde 02 | Kijkduin heeft kwaliteitsgroen nodig | bemoeienissen met
Hubertustunnel, Erasmuszone, Verhulstplein enAmonsvlakte
Lutra 50/2 | studie van de dwergwezel in Siberië | predatie van motten door de
meervleermuis
Lutra 51/1 | de Woeste Hoeve wildpassage | vleermuizen bij offshore platforms |
lichtverstoring van vleermuizen
Midden-Delfkrant 32/1 | fietsknooppuntensysteem Midden-Delfland |
veranderingsmogelijkheden Krabbeplas | varens in de polder | mooi en vitaal,
deze keer een column van Jaap van Duijn, oud-topman van Robeco: “Het spijt
me het te moeten zeggen, maar Zuid-Holland is inmiddels met afstand de
lelijkste provincie van Nederland. Voor de materiële welvaart is hier een hoge
prijs betaald.”
Midden-Delfkrant 32/2 | sportvisserij | Hofzicht bij de Zeven Gaten | paddentrek en voorzieningen bij Vlaardingen | dioxine in het Lickebaertgebied
Midden-Delfland 2025 juni 2008 | Cittaslow-keurmerk voor gemeente MiddenDelfland | resultaten Groenfonds | samenwerking tussen beheerders |
LandschapsOntwikkelingsPlan volop in de maak
Milieudefensie magazine 37/1+2 | Eckart Wintzen: we moeten dematerialiseren |
datacentra betaalden in 2008 voor het eerst meer energie dan apparatuur
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Milieudefensie magazine 37/4 | Verklaring van Tilburg: het taboe op economische
krimp moet doorbroken worden
Milieudefensie magazine 37/5 | Hoekse Waard | Turkse goudkoorts | IUCN sluit
bedenkelijke deal | Tweede Maasvlakte | de keerzijde van cradle-to-cradle
Milieudefensie magazine 37/6 | spoortuinen | meer onteigenen vor natuur |
verkeersprognoses 2e Coentunnel dubieus
Milieusensor 11/1 | themanummer duurzaamheid | controles glastuinbouw
Lansingerland | LED-lampen in de glastuinbouw | biobrandstoffen | kweek van
algen | revitalisatie Spaanse polder | Pernis | cradle to cradle
Natuurbehoud 39/1 | Peizer- en Eeldermaden | weer wennen aan muggen | vlietlanden
bij Vlaardingen
Natuurbehoud 39/2 | de Nederlandse natuur in 2050: in een open en groen Nederland
woont iedereen op loopafstand van de natuur | Salland
Onverwacht Nederland 11/1 | de hartslag van eb en vloed in de Biesbos | koop de
horizon (Tom Bade) | klimaat keert tij
Onverwacht Nederland 11/2 | uitdagingen van Staatsbosbeheer in interview met oude
en nieuwe directeur | Vlieland
Sovon-nieuws 20/4 | 2008 jaar van de scholekster | broedseizoen 2007 op de Wadden
Sovon-nieuws 21/1 | midwintertelling watervogels, spiegel klimaatverandering? |
kolonievogels 2007
Sovon-nieuws 21/2 | Wulp wereldwid kwetsbare soort en nu op wereldwijde rode lijst
Terra 08/1 | zaagselvrije melk
Van Nature 18/1 | zout en schoon Volkerak
Van Nature 18/2 | doelen Natura 2000 mogen niet ter discussie staan
Van Nature 18/3 | 120 milj, nodig voor verbetering natuur in nationale parken
Van Nature 18/4 | investeringen natuur IJmeer/Markermeer | interview met Rabbinge
over hectarestrijd landbouw-natuur (bijlage) | hooglanders na 25 jaar goed
ingeburgerd | florakartering De Wieden
Van Nature 18/5 | verlies biodiversiteit in 2010 niet gestopt | discussie over
omvormen van landbouwgrond naar natuur | doel botanische graslanden
bijgesteld
Van Nature 18/6 | maatregelen KRW ver onder de maat (in 2027 wordt slechts 40 tot
60% van de doelen gehaald), zeggen NM, Reinwater, N&M,
Vogelbescherming, Vewin en sportvisserij Nederland | ander rietbeheer nodig
voor moerasvogels in randmeren Overijssel
Via Natura #32 | Gebiedsontwikkelingsprogramma NederlandBovenWater <De
ongebreidelde groei van huizen, industrieterreinen en infrastructuur die in
ongeveer 1960 inzette, is aan het keren. We moeten voorbereidingen treffen
voor andere noodzaken, met daarbij de situatie van 2050 in het vizier. Tegen die
tijd zullen we waarschijnlijk minder inwoners hebben, zal de
klimaatverandering zich heftiger tonen, zullen we hogere eisen stellen aan de
leefomgeving, veel meer internationale bedrijven herbergen en meer hechten
aan schoonheid en ruimtelijke identiteit. De schreeuw om meer zorgvuldigheid
met ons cultuurhistorisch erfgoed, met natuur en met ons landschap is inmiddels
luid en duidelijk. (…) “Er is in dit land zo veel en zo onverschillig gebouwd dat
iemand die sinds de jaren zestig niet meer in nederland is geweest totaal
gedesoriënteerd raakt, merkt Peter van Rooy, een van de stuwende krachten
achter NederlandBovenWater eb al jarenlang betrokken bij Habiforum.> |
meerjarenprogramma ontsnippering 2004-2008
Vogels 01/2008 | 2008 jaar van de Scholekster | een kust voor vogels | kleur bij vogels
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Vogels 02/2008 | kustvogels
Waddenmagazine 43/juni | natuurgevolgen zandsuppleties, zie dossier
kustverdediging op www.waddenvereniging.nl | tropische zaden in de
waddenzee | duinherstel op Vlieland en Terschelling
Zoogdier 19/1 | de bunzing, toch niet zo gewoon? | grote grazers tegen teken | rode
lijst 2006
Zoogdier 19/2 | het gaat goed met de otter | everzwijnen rukken op in Vlaanderen |
help, de muskusrat verzuipt | Hollandse bultrug
Zuid-Hollands Landschap 1/2008 | Bilwijk | interview met gedeputeerde Evertse |
slaapmossen | slikken van Voorne
Zuid-Hollands Landschap 2/2008 | eiland van Brienenoord | vlinders in Heveringen |
dilemma’s over ganzen

