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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 1e helft 2008: http://ind.datadelft.com/2008/Literatuur2008-1.pdf
literatuur 2e helft 2008: http://ind.datadelft.com/2008/Literatuur2008-2.pdf
Recent verstuurde reacties op overheidsplannen:
Delflands Waterbeheersplan:
http://ind.datadelft.com/2009/comm_waterbeheerplan2010-2015.pdf
Delfts Duurzaamheidsplan:
http://ind.datadelft.com/2009/comm_Duurzaamheidsplan.pdf
Nationaal Waterplan: http://ind.datadelft.com/2009/onwp.pdf
Ontwerp Structuurvisie Delft 2030 :
http://ind.datadelft.com/2009/comm_structuurvisie.pdf
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Literatuur januari-juli 2009.
Gewoon blijven tanken of toch maar gaan denken, zienswijze van Stichting RW
19/A4 op de trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam, stap 1 en stap 2, juni 2009 “In
deze zienswijze tonen wij aan dat de effecten van de A13 verbreden veel kleiner
zijn dan de effecten A4 en dat de kosten van de A4 veel hoger zijn waardoor de
kosten elkaar niet zullen ontlopen. De hoofdfout in dit rapport is dat de kosten en
effecten van de verbreding van de A13 inclusief de verbinding A13/16 (2x3strooks) zijn vergeleken van alleen de A4 zonder A13/16/20 (2x2- strooks). Dit is
ontoelaatbaar want de A4 kan niet functioneren zonder A13/16/20 zoals door de
opstellers van TN/MER zélf is vastgesteld! Hierdoor zullen de kosten en effecten
van de A4- alternatieven aanzienlijk hoger zijn dan in deze TN/MER zijn
voorgesteld. Een zeer groot deel van de scoretabellen is daarom ook foutief!”
Trajectnota MER A4 Delft-Schiedam, verslag van de hoorzitting van 8 juni 2009,
Inspraakpunt
Verhalen van Biesland 2008, Boeren voor Natuur monitoring Polder van Biesland
Waterwerken 2008, jaarverslag Delfland
Bouwen aan een weerbarstige stad, Paul Meurs, VSSD 2008
Van 2 miljoen naar 16 miljoen mensen, demografie van Nederland, 1800-nu, Theo
Engelen, Boom 2009
Ruimte in cijfers 2008, Planbureau voor de Leefomgeving
Europese natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden, John A.M. Janssen, Joop
H.J. Schaminée, KNNV 2009. 3 delen: Zee en Kust, Laag Nederland en Hoog
Nederland
Grondwatereffecten aan dee oppervlakte (gebracht), Onderzoek naar effecten van
stopzetting grondwateronttrekking DSM Delft - Hoofdrapport 2008-U-R0960/A,
Deltares
Jaarverslag 2008, Vogelwacht Delft en Omstreken
Projekt Nederland, Willem van Toorn (met beeldessay van Theo Baart)
Kaderrichtlijn Water, Inspiratiebundel, Delfland
Schoon water om van te genieten, Impuls voor water en natuur in Delfland,
november 2008
Schoon water om van te genieten, Technische achtergrondrapportage KRW
Delfland, november 2008
Schoon water om van te genieten, Gebiedsrapportage van de detailanalyse van de
Europese Kaderrichtlijn Water, november 2008
365 dagen De aarde vanuit de hemel, Yann Arthus-Bertrand, Lannoo 2004
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Watergebiedsstudie Berkel-Pijnacker, Wateratlas, HH Delfland, maart 2009
Watergebiedsstudie Berkel-Pijnacker, Deelrapport 2: Gewenste situatie, HH
Delfland, maart 2009
Realiseren en intensiveren, voortgangsrapportage 2008 van waterbeheerplan 20062009, Delfland mei 2009 Nieuw voor mij is dat er een visstandsbeheercommissie is
waarin recreatieschap, hengelsport en beroepsvissers zitten, maar geen
natuurbescherming. Bevalt me niet. In de "proeftuin" Midden-Delfland wordt
bekeken wat de financiële en praktische knelpunten zijn wat betreft blauwe en groene
diensten. Als ik zoiets lees, denk ik: in 10 jaar geen centimeter winst. Er is t.e.m. 2008
50 hectare afgekoppeld, wat beneden de doelstelling is, maar het valt niet eens tegen.
Elektronische documenten:
Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan TU-Noord:
http://ind.datadelft.com/2009/Uitspraak.pdf
Ontwerp Structuurvisie Delft
Plan-mer ontwerp stuctuurvisie Delft
Documenten (plattegronden en doorsneden) van oeverprojecten in Delft 2009:
Aart van der Leeuwlaan • Kruithuispad * Krakeelpolderweg * Provincialeweg
Zweerspad • Provincialeweg Componistenpad • Provincialeweg Hoventunnel
Weteringlaan • Polderpad • Westplantsoen • Van der Slootsingel • Colijnlaan •
Bachsingel • projectplanning
Houtskoolschets gemeente Delft
Structuurvisie Randstad 2040
inrichtingsplan Boeren voor Natuur Polder van Biesland
groenbeheersplan gemeente Delft
Deltacommisie advies
Nationaal Waterplan_tcm224-234741
IJsselmeergebied_tcm224-234740
rijndelta_hoofdrapport_tcm224-235170.pdf
schelde_hoofdrapport_tcm224-235176
Effect of natural environment on health inequalities_ an observational population
study _ The Lancet
Bestemmingsplan ZW2 (vastgesteld)
QS5_overstromingsrisico.pdf
samenvattingverbeterplankustscheveningen
Duurzaamheidsvisie 2008
Kernkwaliteiten Nationale Landschappen … op de kaart gezet, Milieu- en Natuur
Planbureau en Alterra, 2006 (CD)
Tijdschriften
Argus 34/1 | tellingen damherten op Schouwen ondeugdelijk
De Levende Natuur 110/1 | 10 jaar ontgronden voor natuur | ontgronden van
voormalige landbouiwgronden: doeltreffend, maar ook toereikend? | uitmijnen
|voorkomen van pitrus | ontgronden en bodemleven, geen gelukkige combinatie |
checklist voor ontgrondenj
De Levende Natuur 110/2 | bedrijventerreinen en biodiversiteit | lange termijn
effecten maaibeheer wegbermen
De Levende Natuur 110/3 | natuurherstel, van standplaats naar landschap
De Levende Natuur 110/4 | weidevogels, akkervogels : Van’t Veer et al. (2008)
conluderen dat gebieden met stabiele of toenemende weidevogelaantallen over de
periode 1999-2006 in Laag Holland zich kenmerken door gemiddeld 50%
ongemaaid land tot 1 juni (en 20% beweiding). (…) Akkervogels alleen te redden
met koerswijziging gemeenschappelijk landbouwbeleid,
De Water # 136 | staatsecr Huizinga: water medebepalend voor de inrichting van de
ruimte.. “water en groen combineren met stadsontwikkeling. (…) Elders ontstaan
nieuwe kansen voor wonen en recreatie in buitendijks gebied.” | Rijn minder zout |
Voordelta afgebakend
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De Water # 137 | kredietcrisis en uitvoering waterbeleid | natuurlijk varen: de
pleziervaart heeft zich tot milieuramp ontwikkeld (http://www.zeesmis.nl)
De Water # 138 | special het natte hart (IJsselmeer, IJmeer, Markermeer) | veiligheid
en zoertwatervoorziening | rol van de ecologie | hoge druk op ruimte, maar eerst
ruimte voor natuur
De Water #139 (laatste nummer) | water volwassen beleidsterrein geworden, en
andere weinig kritische artikelen
Delflands Peil 16/1 | Delfland en zoet water | het krooswiel
Delflands Peil 16/2 | waterwet | Delfland gaat muskusratten bestrijden | diffuse
bronnen | gewasbeschermingsmiddelen
Doen & Laten 4/1 | Wouter Klootwijk: laat die natuur toch lekker zelf bepalen doe de
natuur eruit ziet | leefgebiedenbenadering | Voordelta aangewezen als Natura-2000
gebied | landgoederen | brede steun voor beschermde gebieden op zee | De Wieden
toegevoegd aan nationaal park De Weerribben | rapport agenda Landschap op
http://www.minlnv.nl/landschap | eerste release Databank Flora en Fauna |
Doen & Laten 4/2 [ laatste nummer] natuurbeschermingswet 1998 (ter bescherming
Natura2000-gebieden) gewijzigd | achteruitgang biodiversiteit | samengaan
windenergie en natuur
H2O 42/1 | samenvatting nationaal waterplan | kiezelwieren en historische
waterkwaliteit | kansen voor nieuw leven hoogveen in Bargerveen | zijn sloten en
meren vergelijkbaar? (Rigoureus schonen (in sloten) zou dus op meerdere
manieren een omslag naar kroosdominantie kunnen verooraken of handhaven.)
H2O 42/2 | thema riolering | slimmer omgaan met regenwater | dun water lozen op
riolering of oppervlaktewater? | het effect van afkoppelen op de
rioolwaterzuivering
H2O 42/3 | bestrijdingsmiddelen in maasstroomgebied (meer normoverschrijdingen in
Limburg dan in Brabant) | warmer klimaat vergroot eutrofiëringsproblemen |
gebiedskennis nodig voor stedelijk waterbeheer; behoefte aan grootschalig
innovatieve oplossingen beperkt | geneesmiddelen in het water |
H2O 42/4 | effectiviteit inrichtingsmaatregelen rijkswateren | 35 km nieuwe
natuurvriendelijke oevers langs de Maas | gebiedsgerichte aanpak waterveiligheid
in Rijnland
H2O 42/5 | geneesmiddelen in het aquatisch milieu
H2O 42/6 | Nederlandse inzet bij wereld waterforum vooral klimaatadeaptatie |
drinkwaterbedrijven kritisch over nationale waterplannen (bijvoorbeeld zuinig zijn
op doorspoeling met IJsselmeerwater t.b.v. verziltingsbestrijding, dat is immers de
strategische zoetwatervoorraad) | interview met Martin Bierman; “de landbouw
kan best tegen wat hogere zoutgehalten”, en over het bouwen in IJmeer en
Markermeer: “daar is geen markt voor.” Met het verdwijnen van de
babyboomgeneratie kunnen de woningen juist kleiner gemaakt worden | bagger in
zandwinputten onverantwoord | begroeide oeverzones en waterkwaliteit
H2O 42/8 | beekherstel | waterberging in de stad (over groene daken, waterpleinen,
ondergrondse waterberging | verondiepen van plassen met grond of baggerspecie |
proef met duurzaam watergebruik in de bollenteelt | verkenning Grevelingen |
weerstand door begroeiing in waterlopen.
H2O 42/9 | struviet uit afvalwater goede meststof | nabehandelen gezuiverd afvalwater
met biezenvelden: verschuiving van “zuivering” naar “biologisch gezond” | risico
op slachtoffers bij overstromingen
H2O 42/10 | thema afvalwater | beleid en uitvoering in de waterketen op grote afstand
van elkaar | Raad van State: Habitattoets voor gebruik rond Natura 2000-gebieden
H2O 42/11 | water en ruimtelijke ordening (review van PBL over nationaal waterplan)
| Oostvoorne meer | compartimentering van dijkringen
H2O 42/12 | actief randenbeheer Drenthe lijkt succes te hebben |
nutriëntenverwijdering in overstromingsmoeras ] drinkwaterbelangen in het
nationaal waterplan | zijn sloten en meren vergelijkbaar? |
H2O 42/13 | thema stedelijk waterbeheer | afkoppelen verplicht stellen? | voorbeelden
Breda, Boxtel, Den Bosch, Rotterdam, Delft, Roosendaal | ecologische ambities in
gemeentelijke waterplannen
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H2O 42 14/15 | doorbraak gebruik brak grondwater | waterpiramides in Indonesië |
bijdrage waterbedrijven aan ruimtelijke kwaliteit | terugwinning nutriënten uit
afvalwater | exotische rivierkreeften en KRW
Haagwinde 2/09 | Nieuwe Driemanspolder | Haagse gemeenteraad neemt nota aan
over ecologische verbindingen | agenda van de Haagse verdichting en de
bedreiging voor het groen; meer inwoners vergen ook meer groen | Kijkduin en
hoe het papieren groenbeleid in de plannen geen rol speelt
Midden-Delfkrant 33/1 | juweeltjes van de nacht - over nachtvlinders
Midden-Delfkrant 33/2 | dagvlinders | Zeven Gaten
Midden-Delfland 2025 #8 | conceptontwerp LOP in eindfase | Maaslandse dam |
stichting Groen Goud | visie van het recreatieschap | Hof van Delflandraad |
recreatieschap draagt beheerstaken zuidrand over aan lokale boeren
Milieudefensie magazine 38/1&2 | transition towns | waterbeheer Spanje
Milieudefensie magazine 38/3 | omstreden deal Tweede Maasvlakte | klimaattop |
voedseljournalist Michael Pollan
Milieudefensie magazine 38/4 | nieuwe regels voor inspraak en beroep (wel sneller,
niet beter) | stel economische en bevolkingsgroei ter dicussie
Milieudefensie Magazine 38/5 | Nederland hoeft van de EU pas in 2012 te voldoen
aan de luchtkwaliteitsnormen | strijd om het Markermeer/IJmeer
Milieudefensie Magazine 38/6 | lijsttrekker Natasja Oerlemans van de PvdD |
inzameling plastic afval | ziekterisico’ bij megastallen
Milieudefensie magazine 38/7&8 | Marc van Roosmalen: Brazilië bedriegt de
wereldburger | exoten | biomimicry, technieken van de natuur | Monsanto liegt
Natuurbehoud 40/1 | Herman Finkers, groen hart voor Twente | Eemland en
weidevogels | Natura 2000
Natuurbehoud 40/2 | ecoloog Wouter Helmer van de ARK | Waddenzee | De Kwade
Hoek op Goeree
Nieuwsbrief economie ZH, nr 1-2009 Onderzoek verkenning compensatiegebieden
glastuinbouw in Zuid-Holland : In 2001 hebben Provinciale Staten van ZuidHolland besloten het glastuinbouwareaal in stand te houden. De kritische massa
voor Zuid-Holland is daarbij bepaald op 5.800 ha. Dat dreigen we nu niet te halen.
Er is al een tekort van ongeveer 400 ha, dat kan oplopen tot 700 ha in 2011.
Daarom hebben PS besloten om geschikte locaties te verkennen en de sanering van
verspreid glas versneld door te voeren. Er komen haalbaarheidsonderzoeken in
Oostflakkee, Kaag en Braassem en Haarlemmermeer. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Tineke Hendrikse, telefoon 070 4418146, e-mail
t.hendrikse@pzh.nl.
Onverwacht Nederland 11/4 | mevr Dwarshuis, die vreselijkste aller gedeputeerden,
presteert het aan de ene kant te zeggen dat de steden rondom het Groene Hart
moeten verdichten, zodat het open kan blijven, en aan de andere kant dat de
zuidelijke randstad 25000 ha recreatiegroen tekort komt | opruimers | de stand van
het Wad: “grootste natuurgebied van Nederland, maar kent geen integraal beheer” |
Salland
Onverwacht Nederland 12/1 | natuur naast de stad (Noorderpark), natuur in de stad [
“… is er weinig natuuraanbod dicht bij huis, dan zoeken mensen compensatie. Wie
in een dichtbevolkt gebied woont, heeft vaker een volkstuintje, of een caravan op
een vaste standplaats, of een vakantiehuisje.”
Onverwacht Nederland 12/2 | Weerribben | 2 jaar Haags natuurbeleid | oude forten
Terra 01/09 | Zeekracht
Terra 02/09 | special over de elektrische auto (aandacht voor groen en ecologie is in
dit gedegradeerde blad zelden nog te vinden; directrice Mirjam de Rijk lijkt alleen
geïnteresseerd in technologie)
Terra 03/09 | Europa | zeekracht | meer bouwen in de stad - tenminste de helft van de
nieuwe huizen kan in de stad gebouwd worden (wat is het nieuwe van dit
“onderzoek” van Natuur en Milieu? Deze doelstelling is er van rijkswege al 20
jaar, zelfs in de Vierde Nota RO. Het onderzoekje vergelijkt overigens alleen maar
welke steden het meeste hebben verdicht, niet welke steden daarvoor nog de
meeste ruimte hebben.)
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Van Nature 19/1 | hoezo natuur ontoegankelijk | beleid: van behoud naar begeleiden
van natuur - het natuurbeheer is nog te veel gebaseerd op een statisch natuurbeeld |
wintervogels op Tiengemeten
Van Nature 19/2 | meer inzet EHS nodig om alle benodigde grond voor 2015 te
verwerven | landbouwsubsidies EU belonen aantasting natuur en milieu | wind
krijgt vrij spel in Loonse en Drunense duinen | beheerplannen Natura 2000gebieden waarschijnlijk niet op tijd klaar
Van Nature 19/3 | juist nu investeren in natuur en water | hoe meer groen hoe
gezonder; dissertatie Jolanda Maas | uitstelmanoeuvres in nationale waterplannen |
nieuw stelsel voor subsidies natuurbeheer
Van Nature 19/4 | EHS is verrijking van ons land | problemen met de Nieuwkoopse
plassen
Van Nature 19/5 | oproep nieuw landbouwbeleid (NM samen met N&M,
Vogelbescherming en Landschappen). Brochure downloaden van www.snm.nl |
Leeneherenpolder (188 ha, bij Korendijkse slikken) verworven | 9 nieuwe
ecoducten op de Veluwe
Via Natura #35 | duurzame koers Rijkswaterstaat (windmolenparken, energiecentrale
afsluitdijk, onderwaterstructuren voor waterleven, bagger, duurzame wegen) Noot:
Gerrit Komrij in zijn rubriek Kunstwonderen van 30 april 2009: “… in de
voorraadkast met kunstsmoesjes ligt een lijst met favorieten. Bovenaan staat:
ontregeling. Een woord waarop je kunt rekenen. Als dat woord valt, springen alle
lichten op rood. Iedereen onder de indruk. Zoals bij het woord duurzaamheid uit de
mond van politici.”
Vogels 2009-1 | bescherming biodiversiteit in Europa faalt; intensieve landbouw en
overbevissing. In Nederland schieten Waddenzee en Westerschelde tekort |
erfvogels
Zoogdier 20/1 | jaar van de egel |ontsnapte bevers succesvol in Flevoland | bunzingen
toch op de rode lijst? | opvangstcentra voor wilde inheemse dieren
Zoogdier 20/2 |wisenten in Zuid-Kennemerland | boommarters in Vlaanderen
Zuid-Hollands Landschap 2009-1 | griendcultuur | ‘meepraten’ levert meer op dan
procederen | de kauw | de vroegeling
Zuid-Hollands Landschap 2009-2 | Maasvlakte | ouderwets mooie sloten

