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Reacties in deze periode
MRT Haaglanden
Bijdrage klimaatadaptatie Delft-zuid-oost
MER Delft Zuid-oost
Agenda Landbouw provincie Zuid-Holland

Elektronische documenten
- MER MIRT Haaglanden
Milieueffectrapport Bestemmingsplannen Delft Zuidoost, Arcadis
Eco-Dynamisch Ontwerpen: een duurzame nieuwbouw voor Deltares, okt 2010
- Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040, RPB, CPB
en CBS 2006
- Co-impacts of climate policies on air polluting emissions in the Netherlands, Final
report of the Dutch Research Programme on Air and Climate, PBL 2010
- Aanzet Voor Een Kantorenstrategie Voor Zuid-Holland, Stec Groep aan provincie
Zuid-Holland
- The European Environment State And Outlook 2010 Synthesis
- Aanpak zure regen: voorbeeld effectief milieubeleid zonder schade aan economie
Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Onderzoek i.o.v. VNG en
ministerie van Infrastructuur en Milieu, nov. 2010
Climate Change in Water Mangement WUR 2010
Balans van de Leefomgeving, PBL 2010
Uit voorraad leverbaar, De overgewaardeerde rol van bouwrijpe grond als
vestigingsfactor bij de planning van bedrijventerreinen, proefschrift H. Olden, 2010
Duurzame verstedelijking, advies VROM-raad 076, 2010
Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, PBL 2010
Bestemmingsplan Delft oost (Delftse Hout), voorontwerp, november 2010

Papieren documenten
De Bosatlas van Nederland Waterland, Noordhoff, 2010
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Present & Future, Visualising ideas of water infrastructure design, proefschrift
Martine Poolman, VSSD, dec. 2010 (met o.a. visualiseringen van Delft Spetters en
Midden-Delfland
Jaarverslag 2009 Vogelwacht Delft en omstreken
Hof van Delfland, PR-krant van de Hof van Delflandraad (platform van alle
betrokken overheden), ook met onvermijdelijke gebiedsmarketing. Om een indruk
te geven van het verhaal dat een landschap kan vertellen levert Van Venetië (SBB)
het voorbeeld van de loop van de Rotte. Hij kon kennelijk geen MD-voorbeeld
vinden.
Informatiemap “Steden en dorpen voor vogels en mensen”, Vogelbescherming
Nederland, met o.a. checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen
Waterwerken 2009, jaarverslag Delfland
Informatiekrant provincie Zuid-Holland, Integrale Ontwikkeling tussen Delft en
Schiedam, oktober 2010. Stuitend krantje met verklaringen van gemeentebesturen
die onder de druk bezweken zijn
Provincie Zuid-Holland:
Ontwerp Agenda Landbouw
Eerste Herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (o.a.
aanpassing begrenzing EHS en op zoek naar mogelijke nieuwe
glastuinbouwlocaties
Verordening Ruimte

Tijdschriften 7-2010 / 12-2010
Argus 35/2+3 | aan de informateur | de nieuwe natuurwet | zwanenhouderij
Branding 10/3 | Vlietzone | Hans Kuiper (al weer) weg als hoofd stedenbouw Den
Haag
Branding 10/4 | hoe de Vlietzone groen bleef | waterzuivering
De Levende Natuur 111/3 | toekomst EHS | akkerrandenfauna: hooibeheer en
gefaseerd beheer gewenst | verbanden tussen achteruitgang van dagvlinders en
bloemenrijkdom | belang van dispersie bij herstel van waternatuur
De Levende Natuur 111/4 | stikstof in kalkrijke en kalkarme duinen | publieke
acceptatie van beheermaatregelen voor wilde dieren | overleeft de honingbij onze
beschaving? | effect van meanderen in water en werk
De Levende Natuur 111/5 | Natuurmeting 2010, achterstand bij de EHS |
inventarisatiemethoden met als voorbeeld Sallandse heuvelrug | natuurbranden |
broedvogels en beheer in veenweidegebied | oriëntaties natuurbeleid
De Levende Natuur 111/6 | resultaten van het jaar van de biodiversiteit? | de
Nederlandse biodiversiteit is met verder polderen niet te herstellen; 98% van de
ecologisch rijke graslanden zijn verdwenen: “in ecologisch opzicht is het
boerenland van Nederland stervende.” | Oisterwijkse vennen | natuur en recreatie |
revisie kritische N-depositiewaarden Europese natuur | wat kost het behoud van
akkervogels | kop van Schouwen
Down to Earth 1/01 (opvolger Milieudefensie magazine) | A4 Midden-Delfland | hoe
maak je de Maasvlakte duurzaam?
Down to Earth 1/02 | strijd tegen olie uit Canadese teerzanden | interview met Egbert
Tellegen | eilandjes zonder verbinding: EHS; en het ging al niet goed | actieplan
Nederland duurzaam
H2O 43/13 | thema stedelijk waterbeheer | wijkwaterplannen in Utrecht | beleid rond
vegetatiedaken | blauwalgen in stedelijk water | RO-module voor grondwaterbeheer
| minder planten en dieren in Hollands Noorderkwartier
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H2O 43/14/15 | waterparken | visherstel uitdaging voor waterschappen | verwerken
reststromen met behulp van algen | waterecosysteem en klimaatverandering |
emissies zware metalen veehouderij | beoordelen giftige blauwalgen m.b.v.
fluorescentie
H2O 43/16 | praktijkonderzoek naar natuurverbetering Markermeer-IJmeer |
betrouwbaarheid KRW-beoordelingen door meerjaarsgemiddelden | kwaliteit
monitoringgegevens niet altijd voldoende | visvriendelijke pompen: “het verdient
uit een oogpunt van kostenbeheersing daarom aanbeveling om daar waar
aanpassing noodzakelijk is, zo weinig mogelijk concessie te doen aan de
pompselectie, maar in plaats daarvan over te gaan op een bypass voor de vissen.
Het maakt het mogelijk dat voor het pompgedeelte van het gemaal gekozen wordt
voor de meest compacte, goedkope en energiezuinige pompen.”
H2O 43/17 | themanummer grondwater | mogelijkheden voor beperking van
inlaatwater in polders | prof. Stuyfzand: “van grondwatersystemen is nog veel
onbekend” | handmatig of automatisch meten? | verdrogingsbestrijding in
Flevoland | de toekomstige grondwateraanvulling en de (beslissende) rol van de
vegetatie
H2O 43/18 | puurwaterfabriek Emmen | meervoudig gebruik waterkering in grote
steden | bestrijding inheemse en uitheemse plaagsoorten (www.wsrl.nl) |
implementatie flora- en faunawet op watergangniveau (m.n. maaionderhoud) |
WNF teleurgesteld in aanpak wateroverlast New Orleans | nanotechnologie bij
watertoepassingen | problemen met zwemwaterkwaliteit in duurzame stad
(Heerhugowaard) | gevolgen overstromingen dijkringen 14, 15 en 44 te beperken?
H2O 43/19 | waterwonen komt langzaam op gang | watervoetafdruk in het
bedrijfsleven (landbouw, toerisme en overheid blijven achter om de
watervoetdrauk te verkleinen) | Flock & Lock als middel om fosfaat in situ te
binden (Phoslock) | erosiebestendigheid en natuurwaarde van dijkgraslanden
(bevestigt eerder (positief uitvallend) onderzoek) | literatuurstudie beleving van
water in de stad
H2O 43/20 | thema automatisering | monitoring waterdoorlatende verharding Delft
H2O 43/21 | bestrijding blauwalgen met waterstofperoxide | overstromingsmodel
(Zuidpolder van Delfgauw)
H2O 43/22 | veiligheid voorop bij investeringen watersector | economische betekenis
deltatechnologie | rwzi-concept Dennis dat energie oplevert | Grevelingenmeer
weer verbinden | evacuatiestrategieën | storting grond en baggerspecie in
zandwinplassen?
H2O 43/23 | themanummer proceswater | winning duurzame energie in de waterketen
| innoveren en deltatechnologie | Delft Blue Water, zoetwatervoorziening (uit
effluent) voor Delfland en glastuinbouw | Nederlandse bedrijven hebben anaërobe
zuivering in ontwikkelingslanden laten liggen | geneesmiddelen in watermilieu |
betaling van (bovenwettelijke) blauwe en groene diensten (Uit onderzoek van
Alterra blijkt dat de meeste subsidies nu gaan naar intensieve landbouwbedrijven,
die weinig bijdragen aan natuur, milieu en landschap. Agrariërs die daar wel aan
bijdragen, ontvangen juist weinig subsidie.) | baggerspecie in diepe plassen | dijk
met golfremming door vegetatie (proeven in de Noordwaard)
H2O 43/24 | nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cyanobacteriën |
gebiedsgerichte uitwerking van de nitraatrichtlijn | biologische monitoring: is
meten weten? | verdringingsreeks verdeling watertekorten
H2O 43/25/26 | zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen in
afvalwater | overstromingen in België | effecten van zout strooien in verhouding tot
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andere zoutbelastingen via bijv. voedsel eb grondwater | onduidelijkheid over
toekomst proeftuinen Waterkader Haaglanden | water sturen naar behoedte in de
landbouw | van weten naar kunnen, over ervaringskennis | energiewinning in
Nederlandse watercyclus
Haagwinde 3/03 | gemeentelijke plannen (37500 woningen in 15 jaar) worden
heroverwogen | zilverspar | verstedelijking in Vlietland? | Delflandse hoofden
onder het zand, verlies van rotsbiotoop
Haagwinde 3/04 | duin-special | duinvallei Harstenhoek | het Doornduin, enige
vindplaats van hazelwormen in Zuid-Holland | vier infiltratieplassen gaan op de
schop
Lutra 53/1 | predatiedruk op zoogdieren
Lutra 53/2 | winterslaap bij 7 vleermuissoorten | verkeersslachtoffers onder dassen en
effecten van maatregelen (op gemeentewegen vallen de meeste slachtoffers) |
veldgids Europese zoogdieren
Midden-Delfkrant 34/3 | kroosmos in Delfland | perspectief voor de melkveehouder |
ganzen in Midden-Delfland
Milieudefensie magazine 39/5 en 6 | Peter Tom Jones: transitie i.p.v. duurzame
ontwikkeling | Nederlandse banken investeren meer in grijze dan in groene stroom
| milieu en links
Milieudefensie magazine 39/7 en 8 | climategate: de feiten |
Natuurbehoud 41/3 | bosranden | Voorsterbos | dilemma’s bij het kappen van oude
bomen
Natuurbehoud 41/4 | discussie over wildernisnatuur en bijvoeren van grazers | Gunter
Pauli (Ecover) over produceren mét de natuur | Geleenbeekdal
Onverwacht Nederland 13/1 | Gelderse poort | zeevenkel in opmars |
maasheggenvlechten
Onverwacht Nederland 13/2 | vlinders | wolken | Terschelling
Onverwacht Nederland 13/3 | mos in de Peel | spinnen mastjaren | boerenmarkten
Onverwacht Nederland 13/4 | Horsterwold | monumentale bomen
Van Nature 20/4 | samenwerken aan een rijke Waddenzee | balans tussen recreatie en
natuur | geen loopgraven meer versus de mosselsector | niets doen aan de schorren
op Texel (maar het zeegras is nog niet terug) | problemen Scholekster nog lang niet
opgelost; herstel van opslibbing van kwelders nodig.
Van Nature 20/5 | de natuur in dit land is niet zonder meer veilig | keuzes voor Delta
niet duurzaam (niet doorgaan kier Haringvlietsluizen e.a.) | ruïnes op Tiengemeten
| nieuwe aanslag op Midden-Delfland (Blankenburgtunnel) | weer uitstel in
stikstofimpasse
Van Nature 20/6 | staatssecretaris schetst verkeerd beeld van doelstellingen en mate
van realisatie van EHS | streep door groengebieden Leidsche Rijn | klimaatbuffers
klaar voor uitvoering
Via Natura #39 | investeren in biodiversiteit | inzet op landschappen i.p.v. habitats
voor doelsoorten | Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Vogels 2010/4 | Fochteloërveen | Roerdomp | ooievaar in Nederland
Vogels 2010/5 | een toekomst voor weidevogels | bouwwereld hanteert checklist voor
vogels (downloaden van www.vogelbescherming.nl) | de Maas
Wadden dec. 2010 | rijkere waddenzee | vistrappen aan het wad | mosselbanken
herstellen zich nauwelijks | Afsluitdijk
Waterspiegel okt 2010 | milieubelasting gewasbescherming moet verder omlaag |
medicijnresten in water
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Zoogdier 21/3 | edelhert verovert oost-Nederland | bevers in de Gelderse poort |
bruinvis terug in de Oosterschelde | Tom Bade, wild van de economie; “wild is
levend veel meer waard dan dood” | websites over begrazing
(www.synbiosys.alterra.nl/begrazing e.a.) | oprichting soortenbescherming
www.soortenbescherming.nl | commotie rond de vos in Vlaanderen
Zoogdier 21/4 | kansenkaart wilde zwijnen in Nederland | Noordse woelmuizen versus
veldmuizen | project zoogdieratlas.nl | kattenprooien | prof. Reijnders met
pensioen: het dier is de maat
Zuid-Hollands Landschap 2010/3 | de duinen van Oostvoorne | nieuwe natuur in de
Preekhilpolder (Goeree) | Zuid-Holland in een veranderend klimaat | zandhagedis
Zuid-Hollands Landschap 2010/4 | Luiten: “Wat nou verrommeling, Zuid-Holland is
een schitterende provincie” (De nieuwe professor praat als zijn klanten).

