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literatuur 2e helft 2007: http://ind.datadelft.com/2008/Literatuur2007-2.pdf
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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
literatuur 1e helft 2013: http://ind.datadelft.com/2013/Literatuur2013-1.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/
Informatie- en debatavonden 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/#
Nieuwsbrief Milieu en Economie: http://www.nieuwsbriefmilieueneconomie.nl/
Planbureau voor de Leefomgeving
Leren van het energieke platteland, Lokale en regionale coalities voor duurzame
plattelandsontwikkeling, PBL, juli 2013
Vergroenen en verdienen, Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie, PBLpublicatienummer: 1061
QuickScan Hoofdlijnennotitie ‘Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’
Globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid, September 2013, PBLpublicatienummer: 1101
Samenhang In De Zuidwestelijke Delta, Naar een vitale, veerkrachtige en veilige
delta, PBL-publicatienummer: 1029
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Welvaart en Leefomgeving, Horizonscan (Horizonscan als opmaat voor
scenariostudie), PBL-publicatienummer: 1136
QuickScan Hoofdlijnennotitie ‘Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’
Globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid, Hendrien Bredenoord, Arjen
van Hinsberg, Bart de Knegt en Frits Kragt, PBL-publicatienummer: 1101
Leren van het energieke platteland, Lokale en regionale coalities voor duurzame
plattelandsontwikkeling, PBL, juli 2013
Water, kust
Vaargeulonderhoud - Zandwinning - Kustlijnzorg, RIKZ 2005
Landelijke Waterbodemopgave: bestandsopname 2006, Rijkswaterstaat
Reactie beheerplan Natura 2000 Deltawateren, Coalitie Delta Natuurlijk, juni 2013
Desperate measures, Rivers are disappearing in China. Building canals is not the
solution, The Economist 12-10-2013
Zoetwater in de toekomst, Effecten van Deltascenario’s op gebruiksfuncties van
zoetwater, SEO juni 2012
Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als
natuurlijk intergetijdengebied, Voorlopig toetsingsadvies over het
milieueffectrapport, 17 december 2013 / rapportnummer 1882–94, Commissie
voor de Mer
Delft
Eco-Dynamisch Ontwerpen: een duurzame nieuwbouw voor Deltares, 2010
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
HISTORISCHE ROUTE Fietsen langs het verleden van Hof van Delfland routefolder
Jaarverslag 2012 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Spinnenzoekkaart, Vara Vroege Vogels, okt 2013
Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur, Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland, maart 2013
Factsheet Natuurbeschermingsrecht, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, 2013
Werkgroep Monitoring en Evaluatie, Verslag Monitoring en Evaluatie avond Boeren
voor Natuur 28 oktober 2013
Boeren voor natuur: Hoe werkt het en wat levert het op? Alterrarapport 2472, okt.
2013
Phosphorus threatens existence of endangered plants, November 19, 2013,
Wageningen University, Biometris, Plant Research International,
Vooruit met natuurbeleid - tussenbalans, brief van directie Natuur en Biodiversiteit,
31-10-2013; zie ook https://toekomstnatuur.pleio.nl over nieuw natuurbeleid
Struinkaarten DE BLAUWE VERBINDING, Een waterverbinding tussen het
Rotterdamse Zuiderpark en de Zuidpolder van Barendrecht
De spreeuw heeft het moeilijk, NRC 1-12-13
Gedragsbeïnvloeding door Overheid ter Bevordering van Duurzaamheid,
Rationalisatie van besluitvorming bij toepassing van pressie of dwang, Essays,
RLI, aug. 2013
Groenbeheer
Bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer, ‘State of the art’ na vijf jaar
zelfbeheer in de wijk EVA-Lanxmeer (Culemborg), Rapport 270 WUR
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Bouwen, bouweconomie
Gemeente verliest kwart miljard - over Lansingerland in FD, 16-9-2013
Factsheet ’Een bouwplan in mijn omgeving: wat kan ik doen?’ Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland, 2013
Debat Woningbehoefteramingen, Verslag, De (on)zekerheden in
woningbehoefteramingen, RLI 13-9-2013
Financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven, Deloitte, 2013
Ruimtelijke ordening landelijk
Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures | Nieuwsbericht | 11-10-2013
Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen,
bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een
hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af
te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel
te gebruiken.
Aanbieding Rijksstructuurvisie en overeenkomsten Amsterdam – Almere –
Markermeer aan Tweede Kamer, nov. 2013
Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer, nov. 2013
Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0
Sturen Op Samenhang Governance In De Metropolitane Regio Schiphol/Amsterdam,
RLI, sept 2013
Landbouw, wereldvoedselproblemen
Kennisloket Erfafspoeling online Nieuwsbericht | 09-10-2013 | Op 9 oktober 2013 is
het digitale Kennisloket Erfafspoeling online gegaan. De website laat aan boeren
zien hoe ze vervuiling van water en bodem door afspoeling van het erf zo veel
mogelijk kunnen voorkomen.
Duurzame keuzes bij toepassing Europees landbouwbeleid in Nederland, RLI 31-102013
Voedsel voor iedereen, FD 15-11-13
Milieu, milieubeleid, klimaat, vervoer en verkeer, innovatie
Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop?, Rathenau-instituut (Riphagen, M. en F.
Brom (red.), december 2013
5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 12
december 2013 / rapportnummer 2843–28
Vierde rapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), brief
aan de Tweede Kamer, 17-12-2013
Monitoringsrapportage NSL 2013, RIVM rapport 680712005/2013
Internalisatie van externe kosten van verkeer – een Europees perspectief, CE Delft,
studie voor de Europese commissie, 18 december 2013
Persbericht Oude verkeersscenario’s leiden tot onrendabele weginvesteringen, CE
Delft, 24-11-2013
Shale Gas to the Rescue?, Robert Skidelsky, FD 23-12-2013
Stikstof in de Passende beoordeling en in MER, Factsheet Commissie voor de Mer,
Trendbreuk in mobiliteitsontwikkeling, presentatie Ben Immers Advies
The IPCC climate-change report, It's still our fault, The Economist 27-9-2013
De Staat van Nederland Innovatieland 2012, HCSS en TNO, 2012
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Papieren documenten
Tijdschriften 07-2013 / 12-2013
Argus 38/2 | exoten (over het team 'exoten' van de Ned. Voedsel- en Warenautoriteit) |
slachtoffers van de hengelsport | 25 jaar bevers in de Biesbosch | vangkooien in de
fruitteelt
De Levende Natuur 114/4 | thema: natuurkwaliteit en biogeochemie | van landbouw
naar natuur (maaien en afvoeren, uitmijnen, ontgronden, grondwater, bekalking
e.a.) | herstel veengroei in het Ilperveld | introductie van soorten via maaisel:
ongeduld of wijsheid?
De Levende Natuur 114/5 | themanummer Ongewervelden en Natuurbeheer [De
prangende vraag is natuurlijk - vooral nu er nieuwe wegen voor natuurbescherming
worden verkend - hoe de grote woordenrijkdom van ongewervelden in praktisch
uitvoerbaar beleid tot zijn recht kan komen.] | 1000-sortendaen markeren belang
van ongewervelden | zweefvliegen houden van oude bossen | de vermiljoenkever:
een voor Nederland nieuwe habitatrichtlijn-soort geeft aanwijzingen voor
bosbeheer | over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen | de
invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel | kadaverfauna |
profiteren geleedpotigen van maaiselverspreiding?
De Levende Natuur 114/6 | hoe effectief is hooien? [verschraling treedt vooral op bij
intensief beheer van twee keer per jaar maaien] | herstel rietmoeras in Rijnstrangen
| geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen |
Europees landschapsverdrag | biodiversiteitsexperiment met bomen
De verderkijker 32/4 | broedende lepelaars in het heempark
Down to Earth 18 | het energieaccoord | gevolgen van opheffen melkquota |
milieubeweging in Eqypte
Down to Earth 19 | milieu slachtoffer van Atlantischvrijhandelsverdrag | prominent
Grünen-lid pleit voor ecologisch modernisme | palmolie geen duurzaam gewas
Down to Earth 20 | van geplande slijtage naar reparatie-economie
H2O 46/7&8 | bestuursaccoord een praatcircuit? | Brabantse terpen (Overdiepse
polder) | blauwalgen | onkruid is prima zonder chemie te bestrijden | bepalen
landbouwschade door ander waterbeheer | afvoer IJsselmeer
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=60
&Itemid=171) | zeefgoed uit afvalwater | meer kroos in de toekomst
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=58
&Itemid=171) | waterharmonica in Grou
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=56
&Itemid=171) | Waterkwaliteitsmaatregelen in het veenweidegebied: wat vindt de
boer ervan?
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=48
&Itemid=171)
H2O 46/9 | waterzuivering als grondstoffenfabriek | medicijnresten | Schuiling: biedt
blauwalgen concurrentie met olivijn (bestreden in H2O 46/11) | Kockengen: snelle
bodemdaling | schaliegaswinning en waterkwaliteit | Akkerbouw in NoordNederland zoekt oplossingen voor groeiend watertekort
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=50
&Itemid=171)
H2O 46/10 | mosselen zuiveren oppervlaktewater in New York | Rijnwaarden,
overlaat in de Rijndijk | Dacom: minder spuiten, minder bemesten, minder
waterverbruik | fosfaatterugwinning rwzi Amsterdam | water zuiveren met
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drijvende planten: floatlands met gele lis
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=61
&Itemid=171) | risico's landgebruik voor kwaliteit grondwater
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=65
&Itemid=171) | watervogels en waterkwaliteit
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=search&query
=watervogels&Itemid=171)
H2O 46/11 | de stad wordt nat | serious gaming voor snellere besluitvorming |
drinkwater op de waddeneilanden | minder doorspoelen kan waterkwaliteit
verbeteren | waterbeheerders krijgen vervuiling van de buren | Scheldestromen:
zomerse nitraatconcentraties nog slechts een kwart van die van 1985
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=87
&Itemid=171) | verzilting: uitdaging of kwakzalverij
)http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=82
&Itemid=171) | fosfaatbinding door ijzerrijk slib in landbouwsloten
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=83
&Itemid=171)
H2O 46/12 | veel medicijnresten in Limburgs oppervlaktewater | Inzicht en
stuurbaarheid in kosten van beheer en onderhoud watersysteem
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=97
&Itemid=171)
Haagwinde 6/02 | grote groengebieden geen feestterrein | duinbossen | stedelijke
verdichting hoort niet in ecologische hoofdstructuur
Haagwinde 6/03 | AVN adviseert over internationale Park voor de Vrede | Hofvijver
en Lange Voorhout | buitenpark Zoetermeer | huismussen | maaibeheer
Haagwinde 6/04 | geschiedenis van het Haagse bos | stormschade aan bomen |
provincie Zuid-Holland werkt aan visie ruimte en mobiliteit | winterwater in het
Haagse bos | kaalslag in de zeereep tussen Kijkduin en Monster
Midden-Delfkrant 37/4 | plant en dier in de sloot | historie en landschap van
Aalkeetpolders en vlietlanden (download aanvragen van alle polderboekjes via
http://www.middendelfland.net/HistorieLandschap/index.htm) | vispaaiplaats in De
Zeven Gaten
Midden-Delfkrant 37/5 | bezoekerscentrum Midden-Delfland geopend (de Levende
Buitenplaats in Schipluiden) | Groenblauwe Slinger staat! | jagers in MiddenDelfland | stadsboeren in de polder | Noordse woelmuizen in de Vlietlanden
(www.natuurmonumenten.nl/wandelroute-door-de-vlietlanden-bij-vlaardingen-enmaasland)
Naar Buiten 16/3 | overleven op Terschelling | natuurontwikkeling in het hart van de
Veluwe: geen afschot en gezaag meer | wildernissen
Naar buiten 16/4 | wilderniscafé Biesbosch | boomsilhouetten | wandelroute Kop van
Drenthe | korstmossen
Puur Natuur 2013/3 | Nederland van boven | dieren op de natuurbrug
Puur Natuur 2013/4 | Ankeveens plassen | Daan Roosegaarde | hermelijn krijgt het
steeds moeilijker
Vogels 2013/4 | 500 tuinadviezen | jaar van de patrijs | Rottumerplaat | gevolgen van
koud voorjaar 2013
Vogels 2013/5 | winterganzen | Biesbosch barts van vogels (en 250 bevers)
Vogelstreken 141 | broedende lepelaars in het heempark
Wadden sep 2013 | vismigratie en afsluitdijk | lopen van Texel naar Vlieland |
ansjovis | zeegras herstelt enigszins | vogeltrek
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Wadden dec. 2013 | windmolens en -plannen in het waddengebied | parasitaire
organismen | waddeneilanden in 2020 zelfvoorzienend qua energie
Waterspiegel 16/4 | Prinsjesdag 2013 | zorgen om schaliegas | waterkwaliteit en de
Unie van Waterschappen
Waterspiegel 16/5 | visitatiecommissie waterketen monitort bestuursaccoord water |
actieve rol overheid bij bescherming drinkwatervoorziening | drinkwater
benchmark 2012 | belangen drinkwatersector bij Deltabeslissingen (m.n. beslissing
zoetwater) | natuur en drinkwater | kerngegevens drinkwater 2013 | evaluatie
duurzame gewasbescherming
Zoogdier 24/3 | Bruine rat resistent tegen rattengif | muizen en boommarters |
veldonderzoek in Bulgarije | interview met Rob Bijlsma | werking van
faunapassages
Zoogdier 24/4 | wasbeerhond heeft vaste voet in Nederland | Oosterschelde:
ecologische val voor de bruinvis? | wolven in Nederland | hoe beschermen we de
meervleermuis? | 2013 was het jaar van de steenmarter
Zuid-Hollands Landschap 2013/4 | Atlantikwall in de duinen | de kijk van Ies
Zonneveld op het Hollandse land (www.zhl.nl/zonneveld)

