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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
literatuur 1e helft 2014: http://ind.datadelft.com/2014/Literatuur2014-1.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
Monitor Duurzaam Nederland 2014, CBS, Verkenning Uitdagingen voor adaptief
energie-innovatiebeleid, Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving,
Sociaal en Cultureel Planbureau, nov. 2014 http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/publicaties/publicaties/archief/2014/moni
tor-duurzaam-nederland-2014.htm (De kwaliteit van leven in Nederland is hoog,
maar gaat voor een deel ten koste van toekomstige generaties. De huidige kwaliteit
van leven zorgt ook voor intering op natuurlijk kapitaal, met name in de
ontwikkelingslanden.)
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How sectors can contribute to sustainable use and conservation of biodiversity, PBL
2014
Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept, Balans van de Leefomgeving 2014, deel
7, Beleidsstudie, PBL-publicatienummer: 1545, sept 2014
Balans van de Leefomgeving 2014, De toekomst is nú, PBL sept 2014
DE NEDERLANDSE BEVOLKING IN BEELD, 24 infographics op basis van de
CBS/PBL-regionale bevolkings- en huishoudensprognose, PBL-publicatienummer
1174
Nederlanders en duurzaam voedsel, Enquête over motieven voor verduurzaming van
het voedselsysteem en consumptiegedrag, PBL-publicatienummer: 1249
Water, kust
Ontwerp KRW-programma Delfland 2016-2021 (inspraak tot 16 februari 2015)
Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan - voor de verankering van het
rijksbeleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en
voorkeursstrategieën zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2015, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, december 2014
Dijkversterking Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen, Advies over reikwijdte en
detailniveau van het milieueffectrapport, 10 oktober 2014 / rapportnummer 2908–
23
Design quality of room-for-the-river measures in the Netherlands: role and assessment
of the quality team (Q-team), International Journal of River Basin Management,
24-10-2014
Zeebodem wordt stinkende soep, Inter view Caroline Slomp. De toevoer van
meststoffen en klimaatopwarming leiden tot zuurstofloze gebieden in zee. Okt
2014
Behoud van veenbodems door ander peilbeheer, maatregelen voor een robuuste
inrichting van het westelijk veenweidegebied, Alterra-rapport 2009
Bomen en baggerkosten, Tauw Ecologie, 26-7-2014
Workshops Waterkwaliteit op de kaart (2 oktober 2014), KNW
Nota Verondiepen diepe plassen Delfland, april 2014
Ecologische sleutelfactoren, Stowa 2014 (Het boekje onderscheidt er 9: acht
ecologische en één niet-ecologische.
2.1 Herstel van ondergedoken waterplanten
ESF 1: Productiviteit water
ESF 2: licht
ESF 3: Productiviteit bodem
2.2 Herstel van gewenste soorten/levensgemeenschappen
ESF 4: Habitatgeschiktheid
ESF 5: Verspreiding
ESF 6: verwijdering
2.3 Specifieke situaties
ESF 7: Organische belasting
ESF 8: Toxiciteit
2.4 Afweging tussen doelen en functies
SF 9: context)
Delft e.o.
Bestemmingsplan Voorhof, gemeente Delft (vastgesteld), november 2014
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Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, versie
2014, Gemeente Pijnacker-Nootdorp;
https://www.dropbox.com/s/i3mn0jmap3mye59/Bieslandseweg1.PDF?dl=0
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
Ontheffingverlening Flora- en faunawet in zwaar weer, Netwerk Groene Bureaus (1
okt 2014)
How sectors can contribute to sustainable use and conservation of biodiversity, PBL
2014
Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept, Balans van de Leefomgeving 2014, deel
7, Beleidsstudie, PBL-publicatienummer: 1545, sept 2014
PAL-advies over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland, okt 2014
PAL-advies over de Rijksnatuurvisie, Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland, mei 2014
Natuur in de Gemeente, magazine, sept 2014
Spinnen in huis en tuin, Zoekkaarten Natuur van Nederland, EIS Kenniscentrum
Insecten, Naturalis Biodiversity Center, Natuurmuseum Fryslân & Vroege Vogels
Het Wateringse Veld, ecologische verbindingen, w.o. een natuurtheater gemeente Den
Haag, jan. 2005
Het Bomenmuseum Wateringse Veld, gemeente Den Haag
Enorme verbeteringsslag natuur nodig, interview Natuurmonumenten met
staatssecretaris, sept. 2014
Natuurorganisaties ontevreden over vergroening landbouw,
http://www.natuurbericht.nl zaterdag 26 juli 2014
Habitat Elementen voor de Huismus, stichting Witte Mus
Sand Dynamics in Inland Dunes, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen,
Natuurmonumenten
Bouwen, bouweconomie
De Nederlandse vastgoedeconomie in grafieken, http://www.ftm.nl/de-nederlandsevastgoedeconomie
Ruimtelijke ordening landelijk
Sturen op woonlasten, Leonie van der Steen en Klaas Vegter, uitgave van
Stedennetwerk G32 en Energiesprong, Platform 31
Toekomst regionale afspraken wonen in Waterland, Platform 31, oktober 2014
Een volle agenda voor de stad, Analyse Platform 31 Rijksbegroting 2015, sept 2014
Landbouw, wereldvoedselproblemen
Food for all, Sustainable nutrition security, Wageningen UR, maart 2013
Naar een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland, Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland. 5-1-2015
Nederlanders en duurzaam voedsel, Enquête over motieven voor verduurzaming van
het voedselsysteem en consumptiegedrag, PBL-publicatienummer: 1249
Bemestingen bodemgebruik in de biologische landbouw, Stand van zaken en
knelpuntenanalyse, J.G. Bokhorst & C.J. Koopmans (red.), 2001
Milieu, milieubeleid, klimaat, vervoer en verkeer, innovatie
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Benchmark internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad, SEO, sep 2014 (De
resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de internationale connectiviteit van
de Zuidelijke Randstad in vergelijking met die van 50 concurrerende Europese
regio’s.)
Why scientists are (almost) certain that climate change is man-made, The Economist
4-11-2014

Papieren documenten
Natuur & Milieu UPDATE juni 2014, nieuwsbrief voor donateurs no. 12

Tijdschriften 07-2014 / 12-2014
Argus 39/2 | naar een nieuwe wet natuur | gloort er hoop voor de muskusratten |
college populatiedynamiek | laat stadsvissen met rust
De Levende Natuur 115/4 | natuurorganisaties ontevreden over vergroening landbouw
| meer jongen bij de korenwolf dankzij actief genetisch herstel | hoe de negatieve
effecten van stikstofdepositie op diersoorten te mitigeren | verkenning ecologische
potenties in de zuidwestelijke delta bij verschillende inrichtingsopties (PBL)
De Levende Natuur 115/5 | De Levende Natuur nu integraal via internet beschikbaar:
www.natuurtijdschriften.nl | ontwikkeling van flora en fauna in 25 jaar plan
Ooievaar in de Duursche Waarden | biodiversiteit: voorzichtig herstel sinds 20 jaar
(Weliswaar zijn ook amfibieën, waterplanten en aan water gebonden broedvogels
in de indicator opgenomen, aquatische soorten zijn toch ondervertegenwoordigd
(…) “Sinds 1995 zijn zoogdieren, libellen en hogere planten verbeterd, en sinds
2005 ook broedvogels en reptielen. Het herstel is echter gering en één op de drie
soorten in Nederland is nog steeds bedreigd) | natuurkwaliteit Drentse vennen gaat
vooruit (niettemin: vooral de laatste 5 jaar is er een negatieve invloed door interne
eutrofiëring.) | onderzoek naar het gebruik van wetenschappelijke kennis in het
natuurbeheer | bijen in Leeuwarden | bij de boekbesprekingen: Woorden over de
wildernis (http://www.natuurmedia.nl/nieuws/woorden-over-dewilderniskomende-publicatie-als-e-book-en-paperback/)
De Levende Natuur 115/6 | speciaal nummer over 80 jaar Nationale Park De Hoge
Veluwe
Down to Earth 24 | nieuwe visie van Milieudefensie | de groene toekomst begint in de
stad, interview met Dirk Sijmons | regionalisering
Down to Earth 25 | bouwsector traineert duurzaam bouwen (lit.:
Duurzaamheidsoorlog. Over geld, macht en idealen, Thomas van Belzen) |
draagvlak voor windmolens | lobby en belangenverstrengeling in Brussel
Down to Earth 26 | wetenschap met dubbele pet (Wageningen universiteit) |
deeleonomie is niet vanzelf duurzaam | Jos de Mul over nieuwe technologieën (hij
verkondigt onzin als hij zegt: “ de overgang van jagen en verzamelen naar de
landbouw werd ingegeven door het feit dat er teveel mensen kwamen om dit leven
overal ter wereld voort te zetten.”) | het aardgasvrije huis
Floron Nieuws 20 | varenhelmbloem | zomerschroeforchis terug in NL |
H2O 47/7&8 | weglekkende expertise bij RWS | ICT en waterbeheer | Pier Vellinga:
het klimaatprobleem wordt weer serieus genomen | participatieve monitoring
H2O 47/9 | kwaliteit Nederlands' oppervlaktewater: bij huidige trend haalt Nederland
de Europese normen pas in 2040; het grote probleem is de landbouw | proeftuin
Koopmanspolder | online handboek ecologische waterbeoordeling in de maak |
bruikbaar afval van de waterzuivering | sturen van waterkwaliteit door dynamisch
peilbeheer ('t Pompje in West-Vlaanderen): "Voor brakwatergebieden, maar ook
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zoete moerasgebieden, zijn wisselende waterpeilen een veelbelovende maatregel
om de nutriëntenaanvoer en zoutgehalten te sturen en daarmee de kansen op helder
water met waterplanten te verbeteren." | waterberging op landbouwgrond, wat doet
dat met de waterkwaliteit? | beheer en onderhoud sleutel voor succes
natuurvriendelijke oevers. "Goed beheer kan al leiden tot een gewenste, meer
soortenrijke oever.”
H2O 47/10 | wat zijn de gevolgen van het deltaprogramma? | water bergen bij de
bovenstrooms buren | stikstof uit rioolwater
H2O 47/11 | duurzaamheid als dilemma voor de rwzi | 6 slimme technieken uit de
waterpraktijk | hoe uniek is het deltaprogramma? | Nijmegen maakt van de Waal
een tweebaansrivier | slibmotor voor aangroei kwelders bij Harlingen | flexibeler
peil Naardermeer beter voor hoogveenbossen
http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=174
&Itemid=171 | Pellets van ijzerslib uit drinkwaterproductie verwijderen fosfaat
http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=173
&Itemid=171
H2O 47/12 | plensbuien in de stad | natuurvriendelijke oevers, duurzaam of duurkoop |
werkt de boer ooit gifvrij? | trendalerts op www.dwsi.nl | Stowa moet beter
aanhaken bij de bestuurlijke wereld | chemische voetafdruk, het RIVM ontwikkelt
een totaalbeeld voor alle stoffen http://www.vakbladh2o.nl/index.php/h2oonline/recente-artikelen/entry/de-chemische-voetafdruk-en-oplossingen-voorwatervervuiling | verwerking van biomassa op rwzi
Haagwinde 7/03 | struikroverij in het wijkgroen | Driemanspolder wordt
waterbergingsgebied | bosgeschiedenis van de Oude Duinen | beheer in het
Wsetduinpark
Haagwinde 7/04 | ecologisch plantmateriaal Oude Waalsdorperweg | Klein
Zwitser;and verrassend | eendenkooi Zuiderpark | evaluatie Haags groenbeleid van
2005-2015 | quickscan natuurwaarde landgoed Oosterbeek een farce
Lutra 57/1 | Amerikaanse mink in Nederland | dieet van dassen in verschillende
habitats | predatie van grootoorvleermuizen door kerkuilen
Midden-Delfkrant 38/3 | waterberging Woudse Polder | weidevogelpact: het is 5 over
12 voor de weidevogels in Midden-Delfland
Midden-Delfkrant 38/4 | Midden-Delfland, land van de koe | libellen
Naar buiten 17/3 | fort Rijnauwen | natuur op de Havelterberg | Romke van der kaa
over de distel. "een paar distels trekken vaak meer vlinders dan een regiment
vlinderstruiken" | de raaf
Naar buiten 17/4 | huis Elswout (Overveen) | robuuste natuurnodig voor kwetsbare
planten en dieren | Leenderbos
Puur Natuur 2014/3 | de jacht van de vleermuis | herstel van bosranden
Puur Natuur 2014/4 (blad in nieuwe jas) | Hoeveel natuur is genoeg | IJstijdrelicten
Vogels 2014/4 | roofvogelspecial | blauwe kiekendief | vervolging van roofvogels in
Nederland (www.werkgroeproofvogels.nl) | trekvogels tellen met hulp van radar
"Daarnaast vormt de radar ook steeds vaker een onderdeel van een windmolenpark.
Zo kan men de turbines uitzetten in geval er massale migratie op de radar wordt
waargenomen."
Vogels 2014/5 | Kromme Rijngebied | Grutto’s en Rosse Grutto’s | stadsvogels
wereldwijd
Wadden 2014/3 | culturele landschapsontwikkeling | plan vismigratierivier Afsluitdijk
| duingebied Noordvaarder op Terschelling | organismen in het zand
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Wadden 2014/4 | Rottumeroog blijft aan de wandel | garnalenvisserij slinkt |
vismigratierivier Afsluitdijk
Waterspiegel 17/3 | deltacommissaris Wim Kuijken over zoetwaterstrategie |
commissie m.e.r.: betere beoordeling risico’s schaliegas nodig | Europese studie
geneesmiddelen in water | waternet op weg naar klimaatneutraal
Waterspiegel 17/4 | ketenaanpak medicijnresten aangeboden aan de regering |
structuurvisie Ondergrond | 2020 alle risicovolle bodemverontreinigingen saneren |
reststoffen: tapijttegels uit drinkwater
Zoogdier 25/3 | wildpark Rotterdam | steenmarters in nestkasten | bruinvissen in de
Schelde
Zoogdier 25/4 | eekhoorn ondergschoven kindje | sterke toename verkeerssterfte otters
| vleermuizen in Limburgse mergelgroeven
Zuid-Hollands Landschap 43/4 | weidevogelsmanifest 2014 | opknapbeurt in Voornes
duin | Sophiapolder

