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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
literatuur 1e helft 2012: http://ind.datadelft.com/2012/Literatuur2012-1.pdf
literatuur 2e helft 2012: http://ind.datadelft.com/2012/Literatuur2012-2.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/#
Planbureau voor de Leefomgeving
KWALITEIT VOOR LATER 2 Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid, Planbureau
van de Leefomgeving, december 2012
Nederland v e r b e e l d. voedsel | energie | mobiliteit, Een andere blik op
vraagstukken rond de leefomgeving, Planbureau van de Leefomgeving, december
2012
Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies
voor een herijkte EHS, Planbureau van de Leefomgeving, augustus 2012
Wissels omzetten, Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw,
Signalenrapport, Planbureau voor de Leefomgeving, 2013 (PBL nr 427)
RLI [www.rli.nl]
Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid, RLI, mei 2013
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Water, kust
Gele lis, mattenbies en kleinbladige lelie als alternatief voor chloor, De Amsterdamse
ondernemer Stijn Weijns (32) is klaar voor het grote werk
Winning Suppletiezand Noordzee, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 14
januari 2013 / rapportnummer 2559–100, Commissie voor de MER
Checklist voor aanleg van een natuurvriendelijke oever
Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oever
De effecten van mechanische kokkelvisserij op de benthische macrofauna en hun
habitat, Alterra-rapport 955, 2004
Projectplan Zwemwatermaatregelen Dobbeplas, jan 2012
Wat kost het water(kwaliteit)beheer en wie betaalt wat? RWS-WVL en Ecorys, juni
2013
Samen werken aan een vitale delta
Vaargeulonderhoud, zandwinning & kustlijnzorg, Risico's en perspectieven voor
Rijkswaterstaat, 1 juli 2005
Landelijke Waterbodemopgave: bestandsopname 2006 Voorheen Programmering en
Monitoring Tienjarenscenario. Monitoringsronde 2006: uitgevoerde baggerwerken
in 2005 en programmering 2006-2010. maart 2007
Gemeente Delft
bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2012, gemeente Delft, december 2012
Geluidbelastingskaart Delft, 8-6-2012
bestemmingsplan Noordwest 1 (Hof van Delft), 5 maart 2013
Burgerjaarverslag gemeente Delft 2012
Ontwerpbegroting en meerjarenraming 2014-2017 2014 Beheer
Grondwateronttrekking Delft Noord, mei 2013
Beantwoording schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van orde
Gemeenteraad inzake recreatieschap Midden-Delfland en regionaal groen, Gem.
Delft 31-1-2013
Nadere informatie over de bestedingen uit de ecologiereserve, gemeente Delft, 25-22013
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
Flora en fauna in de gemeentelijke praktijk
Natuurmonumenten Jaarverslag 2012
Forest And Nature Conservation Policy, Environmental Sciences Group, Wageningen
University, Annual report 2012
Landschapsbeheer in de 21e eeuw, van knotten naar netwerken? Essay in opdracht
van Landschapsbeheer Nederland, Alterra 2013
Argument map Shale gas production in EU member states, The Argumentation
Factory/TNO
Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en
leefgebieden van Natura 2000, Alterra-rapport 2397, 2012
Private poen voor groen, CE Delft, feb 2013
Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid, RLI, mei 2013
Hoe zit dat? Pest dat dier mij? Interessante weetjes over samenleven met dieren,
Vogelbescherming
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Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren, Hanneke Keizer Vlek,
Piet Verdonschot, Ralf Verdonschot, Dorine Dekkers (Alterra) in H2O
(http://www.vakbladh2o.nl/images/1307/1307-06_floatlands.pdf)
Bouwen, bouweconomie
Economic Rebalancing Acts, Robert Skidelsky in FD van 5-7-2013
Eindrapport - Een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen "Kosten Koper",
parlementair onderzoek Huizenprijzen, april 2013
Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten, Een institutionele analyse
van het (over)aanbod van winkels en kantoren, PBL en ASRE, 2013 (PBL-nr 941)
Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken, CBS 14-6-2013
Leegstand kantoren tweemaal zo groot, FD 1-6-2012
provincie Zuid-Holland
Visie op versterking van de kwaliteit van de leefomgeving in RijnmondZuidwestelijke Delta, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Brabantse
Milieufederatie, mei 2013
Provinciale Structuurvisie, Visie 2030 I Programma Ruimte I Verordening Ruimte,
Startnotitie, prov. ZH, 30 januari 2013
PlanMER, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Provinciale Structuurvisie 2030
Ruimtelijke ordening landelijk
Bestemmingsplan buitengebied Waterland en Marken 2013, Advies over reikwijdte
en detailniveau van het milieueffectrapport, 25 april 2012 / rapportnummer 2645–
42
RRAAM Maatschappelijk Proces, Advies over kansrijke oplossingsrichtingen, apr
2013
Commentaar VNG op wetsvoorstel Omgevingswet. 2 mei 2013
Landbouw, wereldvoedselproblemen
Perspectives in hindsight, R. Rabbinge, afscheidsrede, nov. 2011
Edible insects, Future prospects for food and feed security, FAO forestry paper 171,
Rome 2013
Ecologische kennis biedt duurzame landbouw perspectieven, Wageningen
Universiteit, 19 april 2013 (oratie prof. Anten)
Landbouw ecologisch intensiveren, WUR, 14 mei 2013 (oratie prof. Tittonell,
hoogleraar Farming systems ecology)
Innovation in Dutch food industry lags behind Denmark and Germany
(https://www.wageningenur.nl/en/show/Innovation-in-Dutch-food-industry-lagsbehind-Denmark-and-Germany.htm
Milieu, milieubeleid
Het milieu in de regio Rotterdam, 2013, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam
Hervorming van milieuschadelijke subsidies in de EU, IVM-VU, feb 2013
Finding the coolest place in town: http://wageningenur.nl/en/show/Finding-thecoolest-place-in-town.htm (Wageningen universiteit) Our research has
demonstrated that the urban heat island effect is substantial in the Netherlands.
Taking predicted climate change into account, we expect that urban heat stress will
become an increasing problem for human health and labour productivity. We are
therefore developing methods for weather forecasts on street level.
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Papieren documenten
Update no. 7 | nieuwsbrief Natuur & Milieu
Update no. 8 | nieuwsbrief Natuur & Milieu
Jaaroverzicht 2012, Zuid-Hollands Landschap (voor jaarverslag zie
http://www.zuidhollandslandschap.nl/jaarverslag-2012/)
Jaarverslag Natuur- en Milieucommunicatie 2012, gemeente Delft
Natura (KNNV), special exoten
Jaarverslag Zoogdiervereniging 2012

Tijdschriften 01-2013 / 06-2013
Argus 38/1 | nieuwe wet natuur [“Jacht is een ramp voor de natuur, en dat wordt
zwaar onderschat door onze beleidsmakers”] | de mythe van de Zeeuwse mosselen
– en hoe een Natura-2000-gebied wordt mishandeld| kievit geen weidevogel meer |
plezierjacht en jachtreizen (“in sommige gebieden zijn nauwelijks dieren die een
natuurlijke dood sterven”)
De Levende Natuur 114/1 | verwilderde katten | halsbandparkieten en vleermuizen |
vegetatiestructuur Blauwe Kamer [Terugblikkend op het Plan Ooievaar kan
geconcludeerd worden dat de ontwikkeling van de vegetatie in de Blauwe Kamer
voldoet aan de verwachtingen uit het plan waar het gaat om het bestaan van zowel
ooibos, open water, moerassen als grazige vegetaties. Grootschalige erosie en
sedimentatie ontbreken echter, waardoor de dynamiek in de vegetatie geringer is
dan men hoopte bij het opstellen van het plan. Echte pioniersituaties zullen alleen
op grote schaal voorkomen als gevolg van overstroming of overbegrazing.]. | visie
Natuurmonumenten 2040 | waarde van groen in gemeente (Rheden)
De Levende Natuur 114/2 | Toekomst voor de natuur, deel 1 (volgende deel in 114/3)
| kansen voor natuur en landschap onder het nieuwe Europese landbouwbeleid |
agrarisch natuurbeheer, wat kost het, wat levert het op en hoe kan het beter?
De Levende Natuur 114/3 | natuurbeleid in de 21e eeuw (2), over het advies van de
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur | environmental DNA, krachtig
gereedschap voor het monitoren van fauna
Dier 93/01 | diervriendelijke oplossingen voor duivenpoep, meeuwengekrijs en
verwilderde katten | weidevogels
Down to Earth 15 | verstrikt in groene stroom | illegale houtkap, ook nu illegaal
gekapt hout in de EU verboden is, ook de controle in Europa (bijv. De haven van
Antwerpen) laat steken vallen
Down to Earth 16 | bevolkingsgroei | organisatie van het natuurbeheer in Nederland |
gasboringen
Down to Earth 17 | nieuw belastingstelsel: niet groener | teerzandolie leidt naar
afgrond
H2O artikelen op H2O-online: www.vakbladh2o.nl H2O is voortaan een maandblad
H2O 46/1 | lessen van de watersnood 1953 | kwaliteit water Rijn en Maas als bron van
drinkwater staat onder druk | ruimte voor de rivier: stilletjes wint het water
(verschillende voorbeelden worden gedocumenteerd: Noordwaard met terpen bij
Den Bosch, hoogwatergeul bij Wapenveld, tribunedijk bij Slot Loevestein, |
nieuwe methode om blauwalgen op te sporen: DNA | effect van troebel water in
het Julianakanaal
H2O 46/2 | ontzilting van brak grondwater: mag dat zomaar? | zoetwaterbellen in zout
grondwater, twee proeven met opslag van zoet water in zoute watervoerende
pakketten
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H2O 46/3 | groene daken, kloppen de claims? | verbrakking in laag Nederland,
nedreiging of kans? | natuur en doorstroming in de uiterwaarden:
vegetatieontwikkeling hindert doorstroming minder dan gedacht
H2O 46/4 | gemeenten en water | waterplanten en macrofauna in kanalen en sloten
(aantal soorten macrofauna neemt vrijwel lineair toe met bedekking van
waterplanten | deltadijken (dijken die wel overstroomd kunnen worden maar niet
bezwijken) dragen bij aan robuust systeem; ze zijn het meest gewenst in stedelijk
gebied | berging in het westland | serie recycling uit afvalwater: fosfaat
H2O 46/5 | muskusrattenbestrijding | zoetwater belangenconflict tussen oost- en westNederland | kasdaken voor waterberging in het Westland | onverwachte uitkomsten
dynamisch kustbeheer Ameland | waterregie in droge en natte tijden:
klimaatadaptieve drainage
H2O 46/6 | vismigratie | warmtewinning uit waterzuivering: riothermie | afvalwater
van drinkwaterwinning wordt bodemverbeteraar landbouw | randstad kan nat
blijven bij droogte
Haagwinde 6/01 | aanslag op groen bij ziekenhuis Leyweg | bloeiende boomspiegels |
strand en zeereep bij Kijkduin (het artikel stelt terecht dat het fietspad op de nok
van de duinen richting Monster, bedoeld om de “zandmotor” te kunnen beleven, de
natuurlijkheid van de duinen aantast)
Lutra 56/1 | Lange termijn-effecten van begrazing met landbouwhuisdieren op
aantallen veldmuizen en daarvan afhankelijke roofvogels in door de mens
aangelegde wetlands | omgaan met wasbeerhonden | bruinvissen op het Nederlands
Continentaal Plat
Midden-Delfkrant 37/1 | reconstructie van Midden-Delfland afgesloten | grondprijzen
en melkveehouderij | de boerderij van Ackerdijk
Midden-Delfkrant 37/2 | Nieuwe financiers gezocht voor landschap; schiedend
directeur van het Nationaal Groenfonds | de Vlietlanden als waterberging
Midden-Delfkrant 37/3; special Eten & Drinken in Midden-Delfland | trends in
voedsel | ontwikkeling van de tuinbouw in Midden-Delfland | ganzen in MiddenDelfland | Vockestaert
Naar Buiten 16/1 | info over amfibieën | de 3 B’s van Staatsbosbeheer: beschermen,
beleven en benutten | Springendal in Twente | Gerendal (Zd-Limburg) |
www.denieuwewildernis.nl | nieuw bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug
Naar Buiten 16/2 | uiterwaarden, ruimte voor rivieren, bijv. De Duursche Waarden |
onderwaterwereld van de Grevelingen | de Mieden (noordelijke Friese Wouden) |
wolkenatlas | de mol
Puur Natuur 2013/1 | de kracht van de eik | Harderbos
Puur Natuur 2013/2 | de schoonheid van de Oosterschelde; het evenwicht tussen
zandplaten, slikken, schooren en geulen raakt ontregeld. Zonder ingrijpen
verdwijnen de zandplaten | snoek | bedreigde scholekster | hooien voor een
bloemenzee (Nieuwkoop)
Vogels 2013/1 | jaar van de Patrijs | watersnip en verdroging | onderzoek bij lepelaars
in het waddengebied | noodklok voor akkervogels en het Europees landbouwbeleid
Vogels 2013/2 | gierzwaluwen in de Amsterdamse binnenstad
Vogels 2013/3 | Red de rijke weide | verticale tuin in de stad
(www.checklistgroenbouwen.nl) | Camargue |
Wadden, maart 2013 | Special over het dilemma: natuur, ingrijpen of niet? |
natuuriconen (bijv. Boschplaat) toch gevormd door mensenhanden | Lauwersmeer |
Eems, nu of nooit |hoe het vaak nog veel meer moeite kost om door mensen
ontstane problemen te herstellen | het konijn grijpt in | slimme wadvogels
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Wadden, juni 2013 | de drie pijlers van de Waddenzee: 1- geologische processen 2natuurlijke processen 3- behoud van biodiversiteit | werelderfgoedstatus
Waterspiegel 16/1 | fosfaatrecycling Schiphol | gemiste kans Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid van de EU, interview met Bas Eickhout | toelating
gewasbeschermingsmiddelen, interview met de voorzitter van de natonale
toelatingsautoriteit (Ctgb)
Waterspiegel 16/2 | chemische onkruidbestrijding verbieden | prof. De Snoo:
Nederland kan deze problemen zelf gemakkelijk oplossen (over gebruik
landbaouwchemicaliën)
Waterspiegel 16/3 | interview met eurocommissaris Ptocnik | interview met kamerlid
Bosman (VVD) | interview met directeur Maarten Smis van Deltares |
drinkwaterproductie en natuurbeheer
Zoogdier 24/1 | kadavers in de natuur | bestrijden wasberen, dweilen met de kraan
open | het succes van vleermuiskasten | jaar van de muis | jaar van de steenmarter
Zoogdier 24/2 | waterspitsmuizen in de Onlanden (Vlaanderen) | interview met
Wouter Helmer (Ark) | sites over “nieuwe wildernis” in Europa: www.nieuwewildernis.nl / www.wild.org / www.rewilding.org/rewildit /
www.rewildingeurope.com /
www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/projecten/details/?project=92 / www.ark.eu /
www.wild-wonders.com / www.conservation-capital.com / www.panparks.com /
www.eurowildlife.org / www.europsrc.org
Zuid-Hollands Landschap 2013/2 | juli 2013 vestiging van ZHL in Delft | Vogelhoff
in de Oostvlietpolder bij Leiden
Zuid-Hollands Landschap 2013/1 | tijdelijke natuur | reorganisatie bij ZHL | groen is
gezond

