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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
literatuur 1e helft 2013: http://ind.datadelft.com/2013/Literatuur2013-1.pdf
literatuur 2e helft 2013: http://ind.datadelft.com/2013/Literatuur2013-2.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/
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
Is de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag klaar voor De Groene Race?, PBL jan
2014. "De regio lijkt wat dat betreft niet helemaal klaar voor de groene race, een
race waarin juist eco-innovaties en ondernemerschap cruciaal zijn. Dit roept de
vraag op waar beleidsmatig de prioriteiten zouden moeten liggen. Met andere
woorden: wat zijn de ingrediënten voor een strategische agenda voor een
competitieve en duurzame economie van de MRDH?"
Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?, PBL april
2014, PBL-publicatienummer: 924
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Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050, Investeringsopties voor
een kosteneffectieve energievoorziening, PBL-publicatienummer: 738, 2014
Water, kust
Waterkwaliteitsrapportage Delfland 2012, Resultaten van fysisch-chemisch en
hydrobiologisch waterkwaliteitsonderzoek 2012
Waterkwaliteitsrapportage Delfland 2011, Resultaten van chemisch en
hydrobiologisch waterkwaliteitsonderzoek 2011
Meekoppelprojectenkaart Deltaprogramma
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, Besparingspotentieel ‘Bouwen met natuur’, Sterk
Consulting. Leiden, juni 2014
Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer, Tussentijds toetsingsadvies
over het milieueffectrapport, 8 april 2014 / rapportnummer 2878–17
Helinium, Maas, Rijn- en Strieneestuarium, de bakermat van Holland, Ies Zonneveld
(emeritus hoogleraar vegetatiekunde en landecologie), vakblad natuur, bos en
landschap, jan 2013 "Kan door oerhollandse ervaring en nieuwe kennis op
bepaalde, nog nooit bedijkte of te ontpolderen plaatsen een goed herstel van het
oorspronkelijk proces van landgroei gemaakt worden?"
Nota verondiepen diepe plassen Delfland, april 2014
Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen,
Stowa, juni 2014 (rapport nr. 2014-19)
Delft
Dashboard Delft Zuidoost en voortgang van het project Groen-Blauw, maart 2014
www.bgd.org.uk / tool TEEB op www.delft.nl/groenblauw
Fietsroute Buytenhout, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, versie
2014, Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Bezwaarschriften bouw ‘koeientuin’ Bieslandseweg 1 (gem. Pijnacker-Nootdorp)
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
De vertaalslag van natuurbeleid naar een goede uitvoering van de Flora- en faunawet;
Gemeente Groningen heeft het voor elkaar! apr. 2014
Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland over 2012, Alterra i.o.v. prov. ZH, feb 2014
Jaarverslag 2013, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Flora en fauna in m.e.r., factsheet 36, apr 2014
Boeren voor Natuur, Hoe werkt het en wat levert het op? Alterra Rapport 2472
Landschap in m.e.r., brief van College van Rijksadviseurs, 12-2-2014
Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een thematische vergelijking, RLI
(projectnummer 52175 en rapportnummer ECN-E--13-023)
Internationale verkenning 2014; Signalen: opkomende vraagstukken uit het
internationale veld, 8 mei 2014; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Zoekkaart Parken, KNNV afdeling Delfland
Sand Dynamics in Inland Dunes, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen,
Natuurmonumenten, prov. N-Brabant
Groenbeheer
Wolves influence elk movements: behavior shapes a trophic cascade in Yellowstone
National Park, Ecology, 86(5), 2005, pp. 1320–1330
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Bouwen, bouweconomie
Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050, Investeringsopties voor
een kosteneffectieve energievoorziening, PBL-publicatienummer: 738, 2014
Ruimtelijke ordening landelijk
Een demografische lange golf, Jaap van Duijn, FD 4-2-2014
Meer coördinatie van het Rijk nodig, Nederlandse steden en regio’s bevechten elkaar
om buitenlandse bedrijven te lokken, FD 24-2-2014
Maatschappelijke voordelen uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport
onduidelijk, Milieudefensie, mei 2014
De toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen, RLI mrt 2014
Factsheet Omgevingswet, Ministerie van IenM, juni 2014
Landbouw, wereldvoedselproblemen
Beschamende hoeveelheden voedsel verspild, FD 27-2-2014
Reducing food waste by households and in retail in the EU, LEI Report 2013-035,
oct. 2013
Wordt biologische mest goud waard?, Louis Bolkinstituur, 9-2002
Bemesting en bodemgebruik in de biologische landbouw, Stand van zaken en
knelpuntenanalyse, Louis Bolkinstituur, 2001
Milieu, milieubeleid, klimaat, vervoer en verkeer, innovatie
Hoe krijgen we de toekomst van onze steden onder controle?, Noeleen Heyzer, FD
17-2-2014
Mobiliteitsplan provincie Utrecht, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 17
april 2014 / rapportnummer 2809–71
Milieudefensie Jaarverslag 2013
Hoe gezond is onze lucht?, Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014,
Milieudefensie
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, TECHNICAL
SUMMARY, 31 mrt 2014
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, SUMMARY FOR
POLICYMAKERS

Papieren documenten
Update Natuur & Milieu no. 10, februari 2014
Herken de eekhoorn, informatiekaart Zoogdiervereniging (incl. 3 exotische
eekhoorns)
Jaarverslag 2013, Zoogdiervereniging
Jaarverslag 2013, Vogelwacht Delft en Omstreken
Samen op weg naar schoon water, Waterkwaliteitsrapportage 2013,
Hoogheemraadschap van Delfland, mei 2014
Jaaroverzicht Zuid-H ollands Landschap 2013
Natuur & Milieu UPDATE juni 2014, nieuwsbrief voor donateurs no. 11 | alleen
berichten over energie en vervoer, natuur is uit de mode kennelijk …

Tijdschriften 01-2014 / 06-2014
Argus 39/1 | alle jacht is plezierjacht
Cultuurbericht zomer 2014 | www.duikdenoordzeeschoon.nl
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De Levende Natuur 115/1 | vernattingsmaatregelen in het Wierdense veld
(hoogveenregeneratie) | broedvogels Beninger slikken
De Levende Natuur 115/2 | verlanding in nieuwe petgaten van de oostelijke
Vechtstreek | ongewervelde exoten | Klaverbank
De Levende Natuur 115/3 | themanummer Ecologisch herstel grote rivieren
De Verderkijker 33/2 | planten bij de Plas van Buijsen
Down to Earth 21 | fijnstof: effecten blijken steeds ernstiger | discipline als antwoord
op decadentie en overconsumptie | mestbeleid drijft op fraude
Down to Earth 22 | gezocht: duurzame metalen | toezicht voedsel niet aan
bedrijfsleven overlaten
Down to Earth 23 | Groen sparen | Energiewende mag niet mislukken | Rotterdamse
stadslandbouw
H2O 47/1 | kansen van energie uit water
H2O 47/2 | wild in twee waterwingebieden | wilgen als afvalwaterzuiveraars | warmer
klimaat voor Fries veen | nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors
beperken
http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=106
&Itemid=171 | herstel Hagmolenbeek op landgoed Twickel (boeren voor natuur)
H2O 47/3 | boeren als waterbeheerder? | discussie over het gebrek aan innovatie en
verbreding in de watersector (Lettinga-Kruize) | het gangenstelsel van de
muskusrat (praktijkonderzoek Stowa, veldproef jan. 2013 – jan. 2016) | praktische
tips projecten klimaataanpassing | interview Peter Glas, reactie op OESO-rapport |
beekherstel Lunterse beek
(http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=118
&Itemid=171)
H2O 47/4 | afval = grondstof | het wilde westen in de ondergrond | verzilting
Haarlemmermeer goed te voorspellen
H2O 47/5 | VN-klimaatrapport | wat doet een beek zelf na een herstelproject? | hoe
halen we geneesmiddelen uit het water? | water in de openbare ruimte moet
schoner
H2O 47/6 | multifunctionele dijken | topsector water goochelt met groeicijfers
Haagwinde 7/02 | een wijk vol bloeiende boomspiegels | AVN symposium over
biodiversiteit | De Uithof (met route)
Lutra 56/2 | dichtheid van bruine rat in Amsterdamse bebouwde kom | eerste wolf in
Nederland in 150 jaar was slachtoffer van misdaad | ingekorven vleermuizen in
Nederland | verminderen sterfte van spitsmuizen in inloopvallen
Midden-Delfkrant 38/1 | Vlaardingse Broekpolder | Visdiefjeskolonie in de
Vlietlanden (bij Vlietzicht) | drie grootschalige melkveebedrijven in MiddenDelfland | toch 40 woningen in de Maaslandse Dam
Midden-Delfkrant 38/2 | rattenvanger Ted Barendrecht | ‘koeien op stal kan ook’,
grootschalige boerenbedrijf doet aan PR
Naar buiten 17/1 | Westbroekse zodden, zeldzaam trilveen | sporen van de
baksteenindustrie
Naar buiten 17/2 | Vlieland, Kroon’s polders | strandvondsten | Rottumeroog | hoe de
eilanden langzaam oostwaarts bewegen | op hoge poten: kluut, tureluur, grutto,
zwarte ruiter, kleine strandloper, strandplevier, watersnip
Puur Natuur 2014/1 | stad wordt steeds wilder | Griend | jachtvrij gebied Veluwe
vergroot | exoten geven boswachters veel werk
Puur Natuur 2014/2 | Maasuiterwaarden bij Den Bosch | terug naar de bonte wei
Verderkijker 33/1
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Vogels 2014/01 | de spreeuw zwermt niet meer onbekommerd | Haagse vogeltuinen
Vogels 2014/02 | vier bloeiende modelweides: Soarremoarre, Idzega, Eemland,
Amstelland | boerenerven | vogeldagboek uit de oorlog
Wadden 49/maart | dynamiek, hoe het wad verandert | gevolgen klimaatverandering
voor het wad | Engelsmanplaat |
Wadden 49/juni | Deense wadden | Rottumeroog | www.waddenzeevismonitor.nl over
de onderzoeksfuik van het NIOZ
Waterspiegel 17/1 | drinkwaterbelang moet bovenaan in de structuurvisie ondergrond |
microvervuilingen bij de bron aanpakken
Waterspiegel 17/2 | Groene Tafel Natuur & Drinkwater | structuurvisie Ondergrod:
drinkwater als nationaal belang | gebiedsdossiers (die door de provincies moeten
worden opgesteld) | fosfaat uit afvalwater Schiphol
Zoogdier 25/1 | vormt de muntjak een risico? | jaar van de steenmarter | teken op
Nederlandse zoogdieren | stand van de dagactieve zoogdieren | bruinvissen in
Schelde en Rupel
Zoogdier 25/2 | alternatieve afweermethoden voor wie zich niet met de mol kan
verzoenen; pleidooi voor bescherming | straatputten zijn valkuilen,
uitklimvoorzieningen blijken effectief (kikkerstrip, uitklimmat) | das terug in NWDrenthe |voorkomen van bruine rat in en rond stadswoningen | interview met een
muskusrattenvanger en zijn liefde voor de natuur, maar geen kritisch woord over
het zinloze en wrede vangen van muskusratten. Ook de bruine rat is niet populair
bij deze meneer, want die predeert ook weidevogels.
Zuid-Hollands Landschap 2014/1 | ZHL en Erfgoedhuis Zuid-Holland
Zuid-Hollands Landschap 2014/2 | de otter is terug | Van Dixhoorndriehoek op de
schop (20 van de 124 ha)

