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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
literatuur 1e helft 2009: http://ind.datadelft.com/2009/Literatuur2009-1.pdf
literatuur 2e helft 2009: http://ind.datadelft.com/2009/Literatuur2009-2.pdf
literatuur 1e helft 2010: http://ind.datadelft.com/2010/Literatuur2010-1.pdf
literatuur 2e helft 2010: http://ind.datadelft.com/2010/Literatuur2010-2.pdf
literatuur 1e helft 2011: http://ind.datadelft.com/2011/Literatuur2011-1.pdf
literatuur 2e helft 2011: http://ind.datadelft.com/2011/Literatuur2011-2.pdf

Elektronische documenten
Nieuwsbrieven van de Commissie voor de m.e.r.: http://www.commissiemer.nl/
Nieuwsbrieven van het Planbureau van de Leefomgeving:
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsbrieven/
Uitnodigingen van TOP Delft: http://www.topdelft.nl/
Nieuwsberichten Ministerie van Infrastructuur en Milieu: http://www.rijksoverheid.nl/
Nieuwsbrieven van Faunabescherming: http://www.faunabescherming.nl/
Nieuwsbrieven van de gemeente Delft:
http://www.delft.nl/nieuwsbrief.jsp?objectid=104313
Nieuwsbrieven van Natuurmonumenten:
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven van het Hoogheemraadschap van Delfland:
http://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsbrieven
Nieuwsbrief van DCMR: http://www.dcmr.nl/
Nieuwsbrief van de Raad voor de leefomgeving en innfrastructuur (RLI):
http://www.rli.nl/#
MIRT Verkenning Haaglanden - Nieuwsbrief
Landschapsecologische analyse van het Rotterdamse havengebied, Alterrarapport
231, WUR 2001
Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht, Alterra-rapport 2302, WUR 2012
Samenvatting OESO milieuverkenning tot 2050, PBL maart 2012
Jaarverslag 2011, Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), maart 2012
Beleid tegen leegstand, raadsdocument Delft, december 2011 (van het totale
leegstaande aanbod van bruto-vloeroppervlak In Haaglanden van 1.011.935 m2
bevindt zich 51.400 m2 in Delft)
Science Port Holland, Business Plan 2011-2012
366 tips voor de biodiversiteit, VU Brussel
Waterplanten als maat voor de biologische waterkwaliteit van oppervlaktewateren,
E.J. Weeda, WUR 2011
Omgevingsrecht en het proces van gebiedsontwikkeling, PBL 2011
Essays Toekomst van de stad, RLI
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Papieren documenten
Vleermuizen, ook in uw tuin, praktische tips en wetenswaardigheden over, brochure
Zoogdiervereniging
Bevers in uw buurt, brochure Zoogdiervereniging
Ontwerp Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, provincie Zuid-Holland, 2012
Wadden, 2011 in vogelvlucht
Building the Water Sensitive City, Water in the city of the future, Royal Haskoning,
oct. 2011
Het milieu in de regio Rotterdam 2012, DCMR
De toekomst van de natuursector, 3 symposiumbijdragen en een reactie, VZZ
Jaaroverzicht Zuid-Hollands Landschap 2010
Jaarverslag 2011, Vogelwacht Delft en Omstreken
Technologische Innovatiecampus Delft. Gemeente Delft en diverse partners

Tijdschriften 01-2012 / 06-2012
Argus 37/1 | ontheffingen Zeeland door rechter gecorrigeerd | alle jachthutten het bos
uit
De Levende Natuur 113/1 | natuurherstel Westduinpark | bodemorganismen en
verzuurde bossen | Jacobskruiskruid
De Levende Natuur 113/2 | bestrijdingsmogelijkheden van de zonnebaars | vier
scenario’s voor zachte kustverdediging | kritiek op Vera-hypothese
De Levende Natuur 113/3 | themanummer Waddenzee
De Verderkijker 31/1 | ecologische kaart Pijnacker-Nootdorp | zwaluwen in wijk
Rietlanden
Down to Earth 3/01 |Foodprint | biokerosine
Down to Earth 3/02 | giftige omgeving van bollenvelden | milieudruk van
stuwdammen | Europese landbouw en zaaigoed
Down to Earth 3/03 | geweld in de amazone | gezondheid en biodiversiteit
(http://bit.ly/HgyXZZ) | Nederlandse wildernis (Van der Klundert: “Eerst
probeerden we met veel geld en moeite de kemphaan te redden, toen dat niet lukte
de watersnip, toen dat niet lukte de grutto en nu moeten de boeren al geld hebben
voor een koe in de wei.”) | landroof in Uganda
Down to Earth 3/04 | twijfel bij FSC | duurzaam bouwen in collectief
H2O 45/1 | monitoring kiezelalgen met DNA (hydrochip) | passieve monstername
voor meten waterkwaliteit | effluent gebruiken voor vismigratie | pesticiden in
grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg | zuiniger doorspoelen in stedelijke
gebieden (voorbeeld Capelle) | sulfaat bedreiging voor kalkmoeras?
H2O 45/2 | hoog water in noord- en oost-Nederland | aanleg open water soms onnodig
| verzilting Volkerak-Zoommeer onnodig (de landbouwlobby zet “adviseurs” in) |
slachtofferrisico’s bij grootschalige overstromingen | duurzaam waterbeheer (Blom
versus Geldof) | onderzoek naar broeikasgassen uit riolen en zuiveringen
H2O 45/3 | evaluatie KRW-maatlatten
H2O 45/4 | bufferboeren | herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar | effect van
meer natuurlijke Vecht op grondwater
H2O 45/5 | zuivering van sloot- en drainwater in helofytenfilters is kosteneffectief
H2O 45/6 | natuur, waterberging en waterwinning in Hunzedal | grondstoffen uit
afvalwater en mest
H2O 45/6 | special Deltaprogramma 2012 (met veschrijvingen van de
deelprorgamma’s: veiligheid, kust, zoet water, nieuwbouw en herstructurering,
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wadden, rivieren, IJsselmeergebied, Rijnmond-Drechtsteden en zuidwestelijke
delta
H2O 45/7 | duurzaamheid is kennis hebben van veranderingen
H2O 45/8 | thema drinkwater | STOWA en Europees waterkwaliteitsbeheer
H2O 45/9 | Nereda | Is een stuwwal modelleerbaar? | natuurlijk defosfateren |
nationaal hydrologisch instrumentarium
H2O 45/10 | waterharmonica | Drentse AA \ dynamisch peilbeheer Zeewolde |
uitvoeringprogramma zuidwestelijke delta rammelt (de landbouwlobby blijft zich
verzetten)
H2O 45/11 | thema afvalwater | nutriëntenvrachten uit polders onderschat
H2O 45/12 | gebruik brak grondwater voor productie drinkwater | kosten waterbeheer
Friese veenweiden | beheer bij overlast waterplanten
H2O 45/13 | waterkwaliteit in ¾ van de landbouwgebieden nog onvoldoende | ruimte
voor water en boeren in de Overdiepse polder | huidige overstromingsmodellen
voldoen niet meer | optimalisatie grondwatermeetnet | erfenis fosfaatrijk verleden:
helder water met woekerende waterplanten
H2O 45/14-15 | thema stedelijk waterbeheer | verzilting vraagt mentale omslag bij
beheerders en gebruikers | neerslagverandering in Europa groter dan verwacht |
microplastics in het watermilieu | nematoden als indicator voor waterkwaliteit? |
nutriënten in oppervalktewater landbouwgebieden
Haagwinde 5/01 | stadsbomen | zandhagedis | Duivenvoordse polder en
recreatieplannen | kloof tussen groene plannen en bestemmingsplannen
Haagwinde 5/02 | Haags gemeentebestuur ineens voor verbindingen tussen de
groengebieden om internationale bedrijven te lokken
Haagwinde 5/03 | mycorrhiza paddestoelen | Zorgvliet | vleermuizen |
Lutra 55/1 | Common doormouse (hazelmuis) movements in a landscape fragmented
by roads | the diet of the garden dormouse (Eikelmuis) | goede en slechte
muizenjaren voor boommarters | verloop van 4 eeuwen premiejacht op zeehonden
in Zeeland
Midden-Delfkrant 36/1 | dotterbloemhooiland de Vlietlanden | vis in Delflands water
Midden-Delfkrant 36/2 | kaart van Kruikius | Hermelijn | schaapskude Vockestaert
Naar buiten 15/2 | Brabantse Biesbosch
Naarbuiten 14/4 | Meinweg | Haagse Bos | roofvogels in de winter | Kalden (dir. SBB:
Wij hebben geen morele opvatting over jacht, maar we willen het niet in onze
gebieden omdat dieren er schuw van worden.” | Lauwersmeer
Naarbuiten 15/1 | Duinen van Texel | Elswout in Overveen
Onverwacht Nederland 14/2 | schelpen | de Manteling
Puur Natuur 2012/1 | Naardermeer | Kikkers | mooie plannen voor het Markermeer
Puur Natuur 2012/2 | de Wieden | bosmier | ruimte voor water
Vogels 2012/1 | de Markiezaat
Vogels 2012/2 | Wormer- en Jisperveld | Actieplan Scholekster | vogels beschermen in
Nigeria |
Vogels 2012/3 | rust op de wadden | gieren | Lepelaarplassen
Wadden jun 2012 | Borkum | 1200 km netwerk wandelpaden
Wadden mrt 2012 | Banc d’Arguin, de wadden van Afrika | drie nationale parken in
het waddengebied
Waterspiegel 15/1 | Problemen gewasbescherming moeten nu de wereld uit |
drinkwaterstatistieken 2012 | meer aandacht voor waterkwaliteit in natuurbeleid
Waterspiegel 15/2 | PBL evalueert gewasbescherming 2004 | bestuursaccoord water |
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Waterspiegel 15/3 | drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn | Jan Rotmans:
Nederland moet over naar een duurzame water-economie
Zoogdier 22/2 | overzicht vleermuizen in Nederland | opmars van de steenmarter |
muskusratten | vleermuizen als prooi voor roofvogels
Zoogdier 23/1 | veldmuis en noordse woelmuis op Tiengemeten | bever terug in
Vlaanderen
Zoogdier 23/2 | bevers terug in Groningen en Drenthe | damherten | vleermuizen en
windturbines | beschermingsplan bruinvissen | behoefte aan Europese
exotenwetgeving | diersporen bij noten en kegels
Zuid-Hollands Landschap 2012/1 | Over-Heicoop | Van Dixhoorndriehek
Zuid-Hollands Landschap 2012/2 | natuureiland Sophiapolder
Zuid-Hollands Landschap 2012/3 | Krimpenerwaard

