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Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten, een institutionele analyse van
het (over)aanbod van winkels en kantoren, PBL en ASRE, PBL-publicatienummer:
941
Grootschalige of kleinschalige verstedelijking? Een institutionele analyse van de
totstandkoming van woonwijken in Nederland, Vlaanderen en NoordrijnWestfalen, Joost Tennekes / Arjan Harbers. PBL 2012
Evaluatie Meststoffenwet 2012, Syntheserapport, Samenvatting en Bevindingen van
het gelijknamige hoofdrapport, PBL 2012
Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte, PBL. nov. 2009,
Rapport no. 196
Balans van de Leefomgeving 2012, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den
Haag, 2012, PBL publicatienummer: 500248001. Zie www.pbl.nl/balans2012
Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland, Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), Den Haag, 2012, PBL-publicatienummer: 500209003
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Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit, Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), Den Haag, 2012, PBL-publicatienummer: 500163001
"Vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd het groeikernenbeleid
geleidelijk beëindigd. Sindsdien is de aandacht voor de stedelijkheid in de
suburbane gebieden verder afgenomen. De ‘compacte stad’ werd het centrale
begrip in de ruimtelijke ordening, en stedelijkheid werd synoniem met ‘grote stad’.
Suburbaniteit was al nooit populair onder stedenbouwkundigen en planologen,
maar verdween nu ook uit het beleid. De voormalige groeikernen moesten hun
koers bepalen in een klimaat waarin de aandacht voor hen verdween. Maar die
suburbane gebieden zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de
metropoolregio’s. En daarmee is gelijk de actualiteit van dit rapport Nieuwe steden
in de Randstad gegeven. Want ook na de beëindiging van het groeikernenbeleid
ging de ontwikkeling verder. Nieuwe vormen van stedelijkheid ontstonden, deels
door de keuzes van de gemeentebesturen, deels door verandering van de
samenstelling van de bevolking. Dat levert vooral inzichten op over hoe je
suburbane gebieden duurzamer kunt maken, in de zin van goed bestand tegen
veranderingen. Door de aanpasbaarheid van de stedelijke bebouwing te vergroten,
kunnen in de toekomst grote herstructureringsoperaties worden vermeden."
RLI [www.rli.nl]
Essays Toekomst van de stad, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, augustus
2012
Effectiviteit van natuurbeheer, Jan P. Bakker, Community and Conservation Ecology,
Rijksuniversiteit Groningen
De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer, David Kleijn, Alterra, Centrum voor
Ecosystemen, Wageningen
Strategies for Improving Biodiversity Conservation in the Netherlands: Enlarging
Conservation Areas vs. Constructing Ecological Corridors, Otso Ovaskainen,
Department of Biosciences, Helsinki University, Finland
Draagvlak in de energieke samenleving: van acceptatie naar betrokkenheid en
legitimatie, Alterra-rapport 2362, Wageningen, 2012
Water
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, Tussentijdse partiële
herziening 2012, Ontwerp, Rijkswaterstaat
Zoetwatertekort in West Nederland, Platform Zoetwater West Nederland, oktober
2011
Realisatie Kyoto protocol, mondiale emissietrend en rapportage HFK-23, brief min.
Infrastructuur en Milieu, 18-11-2011
Water & Glas, informatiebulletin over wet- en regelgeving voor de
glastuinbouwsector, Hoogheemraadschap van Delfland
WATERVEILIGHEID: MANAGEN VAN KWETSBAARHEID, VOORBIJ DE
MYTHE VAN DROGE VOETEN, De Nederlandse omgang met
overstromingsdreiging in sociaal-cultureel perspectief, PROEFSCHRIFT
Universiteit Maastricht, Geertruida Clarisse Heems en Baukje Louise Maria
Kothuis
Van Grondstoffenfabriek naar Circulair knooppunt, presentatie Derk Loorbach (8-112012)
Ambities van de gemeente Amsterdam in de transitie naar een circulaire economie,
presentatie Roelof Kruize
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M.e.r. voor waterplannen, hoe eerder hoe beter, factsheet van de commissie voor de
milieueffectrapportage voor de waterplannen die in 2015 moeten worden
vastgesteld
Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit, Geert R. de Snoo & Martina G. Vijver, juni
2012, Universiteit Leiden, Centrum voor Milieuwetenschappen
Gemeente Delft
MER-gebied Delft-Zuidoost 2012 Overzichtskaart, gemeente Delft, oktober 2012
STADSKRACHT 2.0 GEMEENTE DELFT, STERKE STAD IN METROPOOL,
Opdrachtgever: Gemeente Delft, Eindrapport, 4 juli 2012
Beheerplan Groen 2012-2015 (versie juni 2012), gemeente Delft
Nota Groen Delft 2012-2020 (versie 14-11-2012)
Programmabegroting 2013-2016, gemeente Delft
Stedenbouwkundige studie ontwikkelingslocaties tu-delft midden west, programma
stedenbouwkundige studie naar verschillende ontwikkelingslocaties TU-Delft
midden-west t.b.v. studentenhuisvesting, parkeerfaciliteiten en een transitorium
gebouw, ontwerp, opdrachtgever, TU-Delft vastgoed Stichting DUWO, 20.10.2008
Nota Inspraak en Overleg, Samenvatting en beantwoording inspraak- en
overlegreacties Bestemmingsplan Schieoevers Noord, Gemeente Delft, 26 januari
2012
Bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2012, ontwerp: 11 december 2012
Bestemmingsplan TU Midden en Noord, ontwerp: 23 oktober 2012
Bestemmingsplan Noordwest 1 (Hof van Delft) voorontwerp: 16 oktober 2012
Bestemmingsplan Zuidwest 3 (concept), gemeente Delft, oktober 2012
Bestemmingsplan Delft Oost (Delftse Hout), ontwerp: 13 november 2012
Woonvisie Delft 2008 - 2020
Natuur(beleid), duurzaamheid
Metamorfose, Vlinders in een veranderend landschap, prof. dr. ir. Michiel F. Wallis
de Vries. Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon
hoogleraar in Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen University
op 20 september 2012
Reactie Commissie voor de m.e.r. op nieuwe Natuurwet, 17 nov. 2011
Climate Change Performance Index 2013, Germanwatch
Bouwen
Eigen Huis Marktindicator, 1e kwartaal 2012, TUDelft i.o.v. VEH, april 2012
Feitenkaarten Financiering van de Nederlandse koopwoningmarkt, De
Argumentenfabriek, maart 2012
Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020, nov. 2012
Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, okt. 2012
Groen loont met TEEB Stad, Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de
baten van natuur en water,
[In TEEB Stad zijn de volgende gemeenten, ministeries en organisaties betrokken:
Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem,
Heerlen, Rotterdam en Zwolle, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, advies- en
ingenieursbureau Witteveen+Bos en Groen Loont!. Groen Loont! is een initiatief
van partijen die samenwerken onder de vlag van De Groene Stad (Plant Publicity
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Holland, branchevereniging VHG, HIC - promotie van Groen, ANWB,
Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland en Productschap Tuinbouw).]
provincie Zuid-Holland
Ontwerp-Beleidsvisie Bodem, Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten op 21 augustus 2012
A4 Passage en Poorten & Inprikkers, MIRT Verkenning Haaglanden, Toetsingsadvies
over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop, 18 oktober 2012/ Commissie
voor de mer rapportnummer 2426–171
Ontwerp Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2012-2016, Provincie Zuid-Holland,
juli 2012
The colour purple, Werklandschappen als ruimtelijke opgave, presentatie Eric Luiten,
provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland
Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013, Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, mei 2012
Ruimtelijke ordening landelijk
Bouwen aan een groene metropool, Een duurzaam mobiliteitsplan voor de regio
Rotterdam – Den Haag, Milieudefensie, mei 2011
Economie en Natuur in Brabant, Samen Slimmer Investeren!, Het Raveleijn Beraad
(Commissie Economie & Natuur)
De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor
dier en natuur, Signalering ethiek en gezondheid 2012, Centrum voor Ethiek en
Gezondheid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig, Ministerie van infrastructuur en milieu, maart 2012
Second Opinion MKBA RRAAM, CPB en PBL, oktober 2012 (De
projectalternatieven die in deze MKBA RRAAM worden onderzocht zijn
Hollandse Brug, IJmeerbrug, IJmeertunnel en Zuidelijk Tracé.)
De Top-20 van Europese grootstedelijke regio's 1995-2011, Randstad Holland in
internationaal perspectief, TNO 2012
Mobiliteitsbalans 2012, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, nov. 2012
Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, okt. 2012

Papieren documenten
De toekomst van de natuursector; vier korte analyses over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de natuursector in Nederland, VZZ, april 2012
40 ommetjes in Midden-Delfland, Midden-Delflandvereniging, 2012
En nu aan de slag met citymarketing, een leidraad voor de praktijk, Nicis institute,
2008
Natuurmonumenten, terugblik 2010 en plannen voor 2011
Milieudefensie, Jaaroverzicht 2012
Vewin, Lobby Agenda 2012/2013
Zuid-Hollands Landschap, jaaroverzicht 2011
Natuur en Milieu Update november 2012, uitgave no. 6

Tijdschriften 07-2012 / 12-2012
Argus 37/2 | Een nieuw natuurtijdperk - na een eeuw natuurbeleid
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De Levende Natuur 113/4 | duinkorstmossen | Brunssumerheide | tijd winnen voor het
korhoen | herstel bermen in de Noordoostpolder | duinkorstmossen en overtuiging |
zestig jaar bosontwikkeling in de Wieringermeer
De Levende Natuur 113/5 | themanummer particulier natuurbeheer (m.n.
landgoederen)
De Levende Natuur 113/6 | gans en Schiphol | waterplanten in semi-stagnante
uiterwaardplassen | steeds meer bevers, tijd om na te denken | beheersexeperiment
met zout in een duinvallei | SER (Ecological Restoration): www.ser-europe.org /
www.ecer2012.eu
Down to earth 3/05 "schone lucht" is niet gezond - de valse veiligheid van Europese
luchtnormen | stand van zaken duurzaam Terschelling
Down to earth 3/06 | interview met Louise Fresco | Bram Büscher: groene economie
is een illusie
H2O 45/16 | 20 jaar waterbeheer in grote steden | effect van klimaatverandering en
ruimtedruk op zwemwater | 'passieve' meting van effectiviteit van
natuurvriendelijke oevers en bufferstroken | waterschappen zoeken
standaardaanpak toetsing watersysteem
H2O 45/17 | nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-nederland bij
extreme droogte | slimmer de KRW-doelsen halen | hoe werkt een boerensloot in
veenweidegebied?
H2O 45/18 | klimaatadaptieve drainage | toepassing dynamisch peilbeheer vergt
innovaties (de interactie tussen grond- en oppervlaktewater blijkt in het
veenweidegebied zeer gering; dynamisch peilbeheer leidt daarom tot een grotere
beheersinspanning zonder dat de melkveehouderij of vertraging van bodemdaling
er duidelijk profijt van heeft.)
H2O 45/19 | schonere Maas door nieuwe spuittechnieken | beekherstel zonder
grondverzet (t.w. stoppen met onderhoud en beheer) | waterkwaliteit verbetert niet
automatisch door beheer visserij | hydrogeologie van Schouwen-Duiveland
H2O 45/20 | klimaatadaptatie steden | minder geld prikkelt innovaties | steeds meer
dijken voorzien van senioren | Oostvoornse Meer weer brak | nieuwe KRW-maatlat
voor macrofauna in zoete getijdenwateren toets sedimentvervuiling | ecologische
betekenis van toxische druk in verontreinigde sedimenten
H2O 45/21 | thema duurzaamheid
H2O 45/22 | sturen op basisafvoer: wat te doen aan droogte? | waterwonen stadshaven
R'dam | kennis- en innovatieagenda waterschappen | zilte zuiverende moerassen als
bron van schoon water
H2O 45/23 | kennis over delta's | andere behandeling afvalwater buitengebied |
bodemvocht in wortelzone en verdamping | waterpleinen in Rotterdam | jaarrond
baggeren?
H2O 45/24 | risico's natuurontwikkeling op landbouwgrond
H2O 45/25+26 | haalbaarheid energie uit langzaam stromend water | city blueprints
voor 11 steden | grondwaterbalans Drenthe | vissen in zuiveringsmoeras
Haagwinde 5/03 | thema Haagse bufferzones | stedeling en landelijk gebied
Haagwinde 5/04 | Waelsdorp | noodklok stadsmussen | eerste duintjes zandmotor
Haagwinde 5/05 | verversingskanaal | bewoners boos over ecologische ingreep bij de
Haagse Beek | Westduinpark
Lutra 55/2 | monitoring van zeezoogdieren | Gewone zeehonden in binnenwateren |
ecologie van de wasbeerhond in Europa
Midden-Delfkrant 36/3 | 120 paddenpoelen in de Zuidrand | hermelijn | beheer
polderlandschap
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Midden-Delfkrant 36/4 | nieuwe rol voor Vockestaert?
Naar Buiten 14/4 (2011) | Kalden: wij (SBB) hebben geen morele opvatting over
jacht, maar we willen het niet in onze gebieden omdat dieren er schuw van worden
| nationaal park Lauwersmeer | De Meinweg
Naar Buiten 15/3 | bessen | Drents-Friese Wold | het Mastbos bij Breda
Naar buiten 15/4 | hoogveen in de Peel | Ruiten Aa
Puur Natuur 2012/sept | Leuvenumse bos | secuur plaggen voor het gentiaanblauwtje |
vliegkunst van de trekvogel
Puur natuur 2012/4 | onderhoud in Zuid-Beveland | Grijze zeehond
Vogels 2012/4 | Theunis Piersma | boezemkaden van Kinderdijk | hoe vogels vliegen |
Oostvaardersplassen
Vogels 2012/5 | Europese landbouw moet groener, Europese natuurdoelen worden
niet gehaald | boerenzwaluwen op de voet gevolgd | bijzondere broedvogels in
2012 | drieteenstrandlopers
Wadden 47/dec | thema visserij | 100 jaar wadvisserij | oude vistechniek: takkenfuiken
| nieuwe vispassages een oplossing? | vismigratierivier
Wadden 47/sep 2012 | Eems-Dollard | verdwenen dorpen van de 'dolle aard' | tussen
zoet en zout | 3 visies
Waterkracht, dec. 2012 | stand van zaken Bestuursacoord Water | grote
verscheidenheid bij waterketens in de EU
Waterspiegel 15/4 | nanotechnologie | zonder water geen natuur, samenwerking
Vewin en Natuurmonumenten
Waterspiegel 15/5 | interview met nieuwe voorzitter (veerman) van Vewin |
omgevingswet: risico voor grondwaternormen | Meijendel: samengaan van duin en
water
Waterspiegel 15/6 | Deltaprogramma poet water | IJsselmeer is nationale
zoetwatervoorraad | kabels en leidingen in veilige dijken
Zoogdier 23/3 | effect onderwatergeluid op walvissen | toekomst voor Nederlandse
bevers | interpretatie van roofdierwaarnemingen | otter terug in Vlaanderen |
zoogdiervriendelijk tuinieren | wolven terug in Nederland?
Zoogdier 23/4 | invloed van het weer op populatiedynamiek van konijn en haas |
exoten onder de zoogdieren | beverpopulatie blijft groeien | wolharige zoogdieren |
de otter in Vlaanderen | diersporen | veranderend landschap www.nlinbeeld.org
Zuid-Hollands Landschap 2012/4 | Klein Profijt | streekfonds Krimpenerwaard

