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literatuur 2e helft 2010: http://ind.datadelft.com/2010/Literatuur2010-2.pdf
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literatuur 1e helft 2014: http://ind.datadelft.com/2014/Literatuur2014-1.pdf
literatuur 2e helft 2014: http://ind.datadelft.com/2014/Literatuur2014-2.pdf
literatuur 1e helft 2015: http://ind.datadelft.com/2015/Literatuur2015-1.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/
Water, kust
Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021, Strategie richting een toekomstbestendig en
samenwerkingsgericht waterschap, HHDelfland, Delft, 2-6-2015
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Concrete maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, Vewin, mei 2015
Nationaal Waterplan 2016-2021 + aanbiedingsbrief, Ministerie van Infrastructuur
en Milieu & Ministerie van Economische Zaken, 14 december 2015

Kroosbestrijding, Resultaten van veldproeven en maatregelen in het kader van lokale
knelpunten waterkwaliteit 2013 en 2014, HHDelfland
Delft e.o.
Bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord, ontwerp: 25 augustus 2015
Bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord, verbeelding
Natuur(beleid), landschap, duurzaamheid
Rewilding Europe, World Wide Fund for Nature-Netherlands, ARK Nature, Wild
Wonders of Europe and Conservation Capital, 2012
Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de
Zuidwestelijke Delta, werkgroep Kustvisie, september 2015
Groene Hart Monitor 2014
Integraal Inrichtingsplan Broekpolder. mei 2009, federatie Broekpolder i.s.m.
gemeente Vlaardingen
Bouwen, bouweconomie, ruimtelijke ordening landelijk
Nederland is (toch) niet af: op naar een nieuwe planologie, PBL
Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet, nov 2015,
RWS, Royal Haskoning, Kwaliteits Instituut Nederlandse gemeenten
Public-private partnership in development cooperation, Potential and pitfalls for
Inclusive Green Growth, Jetske BoumaEzra Berkhout, 2015, PBL publ. No. 1810
Landbouw, (wereld)voedselproblemen
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw, Alterra, Wageningen
(Graslandgebruik, Akkerlandgebruik, In en om de stal)
Milieu, milieubeleid, klimaat, energie, vervoer en verkeer, innovatie
OECD Environmental Performance Reviews_ The Netherlands 2015

Papieren documenten
Update Natuur en Milieu april 2015
Update Natuur en Milieu juni 2015; Jan Fransen verlaat N&M na 30 jaar
Update Natuur en Milieu oktober 2015
Waterkracht, samen bouwen aan de waterketen, Vewin, januari 2015
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Tijdschriften 07-2015 / 12-2015
Argus 40/2 | naar een nieuwe wet Natuur | van houtwinkel naar natuurlijk bos | kosten
uitroeiing Hoekse huiskraai
Beleef Zuid-Holland 2015/3 | uilen rond Oostvoorne | zeedorpenroute op GoereeOverflakkee (bij Ouddorp)
De Levende Natuur 116/4 | special mariene weekdierfauna | verjonging van bomen en
struiken en diversiteit van planten en ongewervelden in de Oostvaardersplassen |
langjarig onderzoek aan vegetatie en broedvogels op het Doldersummerveld |
mangrovebos
De Levende Natuur 116/5 | standplaatseigenschappen veenmosorchis | broedsucces
ganzen Saeftinghe | afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op
voormalige landbouwgronden | de das in Nederland 1900-2013
De Levende Natuur 116/6 | themanummer (samen met Natuurhistorisch Maandblad)
over het heuvellandschap | nitraatbelasting van de Zuid-Limburgse
hellingmoerassen
Down to Earth 6/30 | vragen over effectiviteit van milieucampagnes | 17
millenniumdoelen
Down to Earth 6/31 | interview met Asad Rehman, campagneleider van International
Climate van Friends of the Earth | ziek van antibiotica
Down to Earth 6/32 | klimaatvluchtelingen | ecomodernisme: oude economie
H2O 48/7&8 | landbouw kampt met zoutwatervrees “als het mogelijk is om gangbare
gewassen te kweken in verzilte grond, kunnen talloze landbouwgebieden in de
wereld opnieuw in gebruik genomen worden.” | landgoed Het Laar hersteld na
rivierverruiming bij Ommen | Insecticiden; coating van zaden en bollen lijkt in
strijd met het Europees beleid (Integrated Pest Management). In Delfland blijkt
aansluiting op het riool lozingen niet uit te sluiten. | peilgestuurde drainage in
Zeeland
H2O 48/9 | is de industrie slim genoeg met water? | waterkwaliteit: Europese regels en
de Hollandse werkelijkheid (Bas van der Wal: “het water wordt aantoonbaar
schoner, maar de Europese toetsmethodiek is te grofmazog om die vooruitgang te
laten zien.” | de mestproductiecijfers van 2014: het EU-mestplafond wordt
overschreden (CBS) | is er in 2040 genoeg grondwater voor de
drinkwatervoorziening? | dijkbeheer en erosiebestendigheid
H2O 48/10 | water op de zuivering als bron voor organismen: de aquafarm (zie ook
flm op https://www.youtube.com/watch?v=giKPbFJb2sA) | waddenfonds verlengt
subsidie “Spaarwater’ project | waterplein in Den Bosch | 45 steden langs meetlat
waterbeheer | uitzetten van macrofauna bij beekherstel | keuze van KRW-doelem
kan beter | wat is de beste baggerfrequentie voor sloten?
H2O 48/11&12 | kennisdag waterkwaliteit | tijdelijk water op braakliggende terreinen
in voorbeeldboek van Brabantse Delta | slim omgaan met problematische overstort
H2O Kenniskatern Water Matters oktober 2015 | wetenschappelijke artikelen in H2O |
nog meer energie uit afvalwater | wilgen maken dijken beter en goedkoper | hoe
blauw zijn groene daken? | hoeveel water verdampt de stad? | bepaling waterschade
in de landbouw | slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
Haagwinde 8/03 | veel gegraaf in natuurgebied De Uithof | 30% minder vogels in
Oosterbeek | landgoed Te Werve (Rijswijk) | boomcontrole in Den Haag: jaarlijks
16000 bomen
Haagwinde 8/04 | nieuwe bestemmingsplannen bekeken | plannen Internationaal Park
ter inzage | Ypenbrug deelplan 20
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Lutra 58/1 | mast in relatie tot muizen, boommarter en bosmuis | wisent inheems?
(nee)
Midden Delfkrant 39/5 | boeren aan tafel met staatssecretaris (met opstelling van de
boeren die de schuld van de vermesting toeschrijven aan de ‘anderen’) | fotoserie
over de aanleg van de A4 | uitvoeringsprogramma 2015-2025 | Blankenburgtunnel
Naar Buiten 18/3 | biomassa uit maaisel | Kootwijkerzand | zeearend
Naar Buiten 18/4 | vogels in en langs het Haringvliet | sporen in de sneeuw | Sallandse
heuvelrug | zwarte specht
Puur Natuur 2015/herfst | grafiekje natuur en bos in Nederland | dood hout

Puur Natuur 2015/winter | speciale boswachters voor drugsafval, motorcrossers,
stroperij e.a. | winnaars en verliezers van de afgelopen 100 jaar | Drents-Friese
Wold tussen Diever en Appelscha
Vogels 2015/03 | roerdomp en waterriet | zout in het Haringvliet | natuurgebied De
Geelders bij Boxtel | patrijs
Vogels 2015/04 | wilde wadden special | belang van mediterrane zoutpannen |
mosselbanken | de Boschplaat
Vogels 2015/05 | Schouwen-Duiveland bolwerk voor akkervogels | tuinvogeltelling
2016
Wadden 50/dec | jubileumnummer | toekomstreis van Marcus Werner
Wadden 50/sep | Eems | biobouwers (zeegras, mossels)
Waterspiegel 18/3 | speciale editie grondwater | Europa en grondwater:
kaderrichtlijnwater en grondwaterrichtlijn
Waterspiegel 18/4 | schaliegaswinning risico voor drinkwater | verklaring van
Amersfoort | schepje bovenop aanpak gewasbestrijdingsmiddelen “het generieke
beleid is blijkbaar niet genoeg om alle problemen op te lossen” zegt iemand van
LTO-Nederland
Waterspiegel 18/5 | de minister over het nieuwe Nationaal Waterplan: grotere inzet op
verbetering waterkwaliteit | adviescommissie water | vergunningen moeten
voortaan worden getoetst aan de KRW (uitspraak Europese Hof)
Zoogdier 26/3 | obstakels voors de Europese wilde kat | hoe de huismuis in huis huist |
vleermuisvriendelijk bouwen | de das terug in de Loonse en Drunense Duinen |
opmars van de Goudjakhals | zoogdieronderzoek in Albanië
Zoogdier 26/4 | minder bruinvissen in zuidelijke Noordzee | leergang vleermuizen
nodig | zoogdieratlas verschijnt in maar 2016

