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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
literatuur 1e helft 2014: http://ind.datadelft.com/2014/Literatuur2014-1.pdf
literatuur 1e helft 2014: http://ind.datadelft.com/2014/Literatuur2014-2.pdf

Elektronische documenten
periodieken	
  
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/
Wandelen Vockestaert: http://www.vockestaert.nl/educatie-recreatie/wandelen/
Planbureau voor de Leefomgeving
De natuur als partner bij klimaatadaptatie, een procesevaluatie van tien
klimaatbufferprojecten, Beleidsstudie PBL-publicatienummer 1486, 2014
Trends in global CO2 emissions, 2014 Report, PBL 2014, no. 1490
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Natuurlijk kapitaal, Toestand, trends en perspectief, PBL-publicatienummer: 1480
Comparing public and private sustainability monitoring and reporting, PBLpublicatienummer 1437
Water, kust
Casus Hondsbossche Zeewering, Een verkenning van de ecologische effecten van
verschillende kustverdedigingsvarianten in de omgeving van de Vereenigde
Harger- en Pettemerpolder, C.J. Smit, W.E. van Duin, R.J.H.G. Henkens, P.A.
Slim, Alterra-rapport 1194 (2005)
Delft e.o.
Infoblad Zelf beheren van openbaar groen, gemeente Delft
Samenvatting onderzoek Metropoolregio 2014, Delft Internet panel
Ontwerp Bestemmingsplan Harnaschpolder 2015, gemeente Delft
Herziening bestemmingsplan Noordwest 1 (Hof van Delft)
Bestemmingsplan Buitengebied, feb. 2015
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
Waddensleutels, mosselbanken fundament van het voedselweb, Waddenvereniging
Help mee wilde faunamisdrijven in kaart te brengen, Natuurbericht.nl 17 april 2015
Australische zoogdieren sterven in rap tempo uit, NRC 10-2-2015
Leve(nd) Zuid-Holland, natuurmanifest Een aantrekkelijke provincie met 15
natuurtoppers
Zoekkaart argusvlinder, Vlinderstichting 2015
Zandhoender zien? Dat wordt zoeken, artikel n.a.v. State of Nature in the EU, NRC
22 mei 2015
One percent of tree species in the Amazon forest account for half of its carbon,
Wageningen UR, May 1, 2015
Maatschappelijk gedragen landschapsregeneratie, tijdschrift Landschap 2015/2
Bouwen, bouweconomie
Ruimtelijke ordening landelijk
Thuis in de openbare ruimte? Over vreemden, vrienden en het belang van amicaliteit,
Jan Willem Duyvendak, Fenneke Wekker, Platform_31, feb 2015
Groot dromen, klein beginnen, Lessen over krimp en ruimte, Ilse Crooy, Platform_31,
mrt 2015
Agglomeratievoordelen en de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsstrategie,
Roderik Ponds (Atlas voor gemeenten), Otto Raspe (Planbureau voor de
Leefomgeving), Position paper
Traffic under a Microscope, Prof.dr.ir. J.W.C. van Lint, Inaugural speech, april 2014
Verkenning Technologische Innovaties in de Leefomgeving, Rli, januari 2015
Grondbeleid als middel voor maatschappelijke opgaven, Platform_31 (De
maatschappelijke doelen en opgaven zouden veel meer uitgangspunt moeten zijn
voor het te voeren grondbeleid. Grondbeleid als middel in plaats van doel. Dit is
één van de conclusies uit de leerkring faciliterend grondbeleid, die Platform31 en
het ministerie van IenM in 2014 hebben georganiseerd. Gemeenten hebben de
afgelopen decennia volop actief grondbeleid bedreven, vaak met als voornaamste
doelstelling ‘winst’. Het grondbedrijf is daarmee verworden tot melkkoe van de
algemene dienst van de gemeente. Er is echter veel veranderd sinds de start van de
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crisis. De woningmarkt is ingestort en gebiedsontwikkelingen komen nauwelijks
van de grond. Gemeenten hebben te maken gekregen met flinke afboekingen en
financiële problemen door verliezen op de grondposities. Gemeentelijke
grondbedrijven zijn niet langer de ‘economische motor’ van veel gemeenten en
actief grondbeleid staat onder druk.)
Landbouw, wereldvoedselproblemen
Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin, Wageningen UR
Biologische landbouw heeft de beste papieren voor een toereikende duurzame
voedselvoorziening, Sterke jaarlijkse groei consumentenvraag naar biologische
producten, Lezing Bertus Buizer, 12-2-2015
Foodtopia, brochure Biowetenschappen en Maatschappij, 2015
Milieu, milieubeleid, klimaat, energie, vervoer en verkeer, innovatie
Landschap in milieueffectrapporten, factsheet_28 commissie mer, april 2015
Manifest klimaatbestendige stad, nú bouwen aan de stad van de toekomst, Advies aan
de stuurgroep van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, 3 oktober
2013
Subsidies and costs of EU energy, An interim report, Ecofys 2014 (This study shows
that in 2012, the total value of public interventions in energy (excluding transport)
in the EU-28 is €2012 122 billion (see Figure S - 1). This figure is composed of the
value of public interventions in 2012 of €2012 113 billion and a central estimate of
direct historic support of €2012 9 billion (direct historic support is between €2012 3
and 15 billion). The direct historic support still has a direct effect today. (n.b.
1 billion is 1 miljard)
Biofuels on the Dutch market, CE Delft i.o.v. ActionAid, Greenpeace, IUCN NL e.a.,
juni 2015
One percent of tree species in the Amazon forest account for half of its carbon,
Wageningen UR, May 1, 2015
Evolutie, geologie
Early men and women were equal, say scientists, Study shows that modern huntergatherer tribes operate on egalitarian basis, suggesting inequality was an aberration
that came with the advent of agriculture, The Guardian, 14 May 2015

Papieren documenten
De broedvogels van gemeente Delft in 2012; met een vergelijking en overzicht vanaf
1990, door Kees Mostert (uitgave Vogelwacht en gemeente Delft
Jaarverslag 2014 Vogelwacht Delft en Omstreken (in nr 146 van Vogelstreken)
Natuur & Milieu, update juni 2015
Natuur & Milieu, update april 2015
Zuid-Hollands Landschap, Jaaroverzicht 2014
Zoogdiervereniging, jaarverslag 2014

Tijdschriften 01-2015 / 06-2015
Argus 40/1 | naar een nieuwe wet Natuur | minicollege predatie en populatieomvang
De Levende Natuur 116/1 | knoflookpad, kweek- en uitzetprogramma van larven |
Nationaal Park De Biesbosch (met o.a. speciale aandacht voor de wilgen)
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De Levende Natuur 116/2 | Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) |
broedgebiedkwaliteit grutto, invloed van wegen en paden | inventariseren Noordse
woelmuis met eDNA | veldmuizenplaag in Friesland
De Levende Natuur 116/3 | themanummer 50 jaar de Drentsche Aa
De Verderkijker 34/1 | jaarverslag 2014 NMP
Down to Earth 6/27 | biomassa is geen brandstof, maar grondstof (Rabbinge), over het
visiestuk van de KNAW | fracken in een Pools natuurreservaat | obstakels voor
sleantech
Down to Earth 6/28 | het waarom van de walvisvaart | de dubbelrol van de drone |
omgevingswet: vaarwel milieunormen | energievergelijkers
Down to Earth 6/29 | 40 jaar Europees milieubeleid is succesverhaal maar er zijn
hardnekkige en nieuwe problemen, interview Hans Bruyninckx
(https://downtoearthmagazine.nl/hans-bruyninckx-een-groene-economie-vereistsysteemveranderingen/) ; de EU is bezig met een indicator voor natuurlijk kapitaal
en welzijn die een genuanceerde beeld geven van vooruitgang dan het BBP |
vrijhandelsverdrag TTIP | rechtszaak Urgenda tegen de staat
H2O 48/1 | plastic soep, ook een probleem voor de volksgezondheid | bouwen met de
natuur vergt veel kennis van ecosystemen en bestuurlijke overtuigingskracht |
aqualân Grouw: van effluent naar levend water | windgedreven golfslag hindert
hersstel van ondergedoken waterplanten in Friese boezem
H2O 48/2 | regenwater uit gescheiden stelsel schoon? | vispassage als aanzet voor
gebiedsontwikkeling | proef met G;anzig fonteinkruid in De Leijen
H2O 48/3 | N.B. Kenniskatern “Water matters” wordt apart gedrukt en verzonden |
vervuild grondwater nog steeds een risico | ondergrondse waterberging als
oplossing voor tekort aan zoet water | muskusrat [met recept] erg flauw stuk, dat
bijvoorbeeld niet ingaat op het feit dat een jaarlijks 35 miljoen wordt uitgegeven
om hooguit 5 miljoen aan schade aan kaden te voorkomen | tool voor
overstromingsrisico’s op www.wri.org/floods | uitvoering Kierbesluit Haringvliet |
waternatuur in Estland, inspiratie voor meren en plassen in Nederland
H2O 48/4 | muizenplaag en waterkwaliteit | ecologische bescherming van
waterkeringen (over muskusratten) als reactie op artikel in H2O 48/3 |
grondwateroverlast, water in de kruipruimte | klimaatbestendige stad | koppelen
van water en natuur
H2O 48/5 | hemelwateropvang, lessen uit België en Duitsland (Nanninga van
Delfland werpt terecht op dat de zuiveringsheffing geen prikkel vormt om lokale
hemelwaterverwerking te stimuleren. Die heffing is gebaseerd op vuillast, niet op
hydraulische capaciteit. De heffing zou ook gebasserd kunnen worden op
hoeveelheid wateraanvoer of aangesloten dakoppervlak.) | microverontreinigingen |
praktijkproef ijzersuppletie in laagveenplassen | kennis voor klimaatbestendige
steden
H2O 48/6 | zacht water investering in milieu | vispassages, een overzicht | eerste oogst
zeewier op Noordzee | kennisprogramma water en klimaat 21e eeuw | bodemdaling.
Hoe diep kunnen we nog zakken | rivieren en kanalen als bron van duurzame
energie | regionale waterkeringen
Haagwinde 8/01 | Haags groenbeleid en de werkelijkheid van alledag … “Vorig jaar
heb ik me (de voorzitter van de AVN) op deze bladzijde kritisch uitgelaten over
het onderhoud van het Haagse groen, waarbij de struiklagen in het wijk- en
buurtgroen verdwijnen. Deze kaalslag gaat onerminderd door …” | Rode eekhoorn
weer in opmars? | langs de Zweth | kritiek op ingrepen in het Westduinpark (Natura
2000 gebied!)
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Haagwinde 8/02 | ekster ten onrechte in de beklaagdenbank | oeverzwaluwwand in
Buytenpark | beheer heemtuin H.J. Bos
Lutra 57/2 | vleermuizen en offshore eindparken | omgevingsfactoren bij de
verspreiding en dichtheid van de Europese das | de oorsprong van de Poolse konik
Midden-Delfkrant 39/1 | vispassages bij Delfland | weidevogels in de
natuurmonumenten | libellen
Midden-Delfkrant 39/3 | libellen | oeverzwaluwwand aan de Harnaschkade | MiddenDelfland in overzichtstentoonstellng Haagse School
Midden-Delfkrant nr 162 | bijzonder nummer over Stad & Land van Midden-Delfland
| melkquotum | polder Schieveen | streekplanning in 1930 | Schipluiden lichtste
plek ter wereld? | schaapskudde Adrianushoeve | Broekpolder
Naar Buiten 17/4 | overwinteren | de otter
Naar Buiten 18/1 | vogels en hun vleugels | beweging van aarde, maan en zon |
rammelende hazen | duivelsberg bij Nijmegen | oude fruitrassen
Naar Buiten 18/2 | Staatsbosbeheer maakt zich sterk voor de Groene Metropool |
Haagse Bos | stadsnatuur sinds de middeleeuwen | natuurgebied Amsterdam
Puur Natuur 2015/lente | fietsen over de oostkant van Texel | vogeleieren | Celtic
fields van NM
Puur Natuur zomer 2015 | bloemrijke akkers bij Natuurmonumenten | Nieuwkoopse
Plassen
Vogels 2015/1 | vogelbeschermingsplan 2020 | boer Mulder in Muntendam, OostGroningen, die de hele omgeving beheert | de smient in kwaad daglicht
Vogels 2015/2 | actie voor elf bedreigde soorten | vogel- en habitatrichtlijnen onder
vuur | opvangmoeras bij Groningen werd vogelrijk gebied
Wadden 2015/2 | de wadden als werelderfgoed
Wadden 2015/1 | jubileumnummer over 50 jaar waddenvereniging
Waterspiegel 18/1 | gedeelde belangen van Vewin en provincies | humuszuur ingezet
als grondverbeteraar en in diervoeder | juist de Omgevingswet moet de
drinkwatervoorziening waarborgen
Waterspiegel 18/2 | bronbeleid moet steviger in Nationaal Waterplan Den Blanken: “
… slechts 53% van de Europese wateren heeft nog een voldoende waterkwaliteit
en Nederland zit zeker niet in die kopgroep. Dat past niet bij ons imago van
‘waterland’ en is ook niet handig. Ik proef terughoudendheid bij het stellen van
hogere kwaliteitseisen uit angst voor de exportpositie van Nederland, met name in
de landbouw en de industrie. (…) Men vergeet dat dit ook veel kan opleveren.” De
volledige lijst van extra maatregelen van de Vewin staat op
http://tinyurl.com/pltudog | bestuurlijke conferentie ‘Voldoende en schoon water,
nu en in de toekomst’; Verklaring van Amersfoort van overheden, bedrijfssectoren,
natuurorganisaties e.a. | EU: bescherming drinkwaterbronnen moet beter, en zeker
in Nederland
Zoogdier 26/2 | wat bepaalt de verspreiding van Europese vleermuizen? “… sterke
indicatie dat het verspreidingspatroon voor een groot deel bepaald wordt door de
levenslopp bepalende kenmerken die de vleermuissoort bezit.” Een open deur? |
activiteiten Jaar van de Das | acceptatie van de wolf? “het debat over de wolf gaat
in de kern ook over onszelf: over ons verlangen onszelf op het spel te zetten en de
angst onszelf daarin kwijt te raken. (Martin Drenthen)”
Zuid-Hollands Landschap 2015/1 | parels langs de Diefdijk (tussen Schoonrewoerd en
Leerdam)
Zuid-Hollands Landschap 2015/2 | eendenkooi Bakkerswaal | zwarte stern in de
Krimpernerwaard (www.zhl.nl/zwartestern)

