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Subsidieregeling Klimaatadaptatie 2016, hoogheemraadschap van Delfland
Waterkwaliteit van Delfland op de kaart:
http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9c6c97487c
8443d698d293565f999d19
Waterkwaliteitsrapportage 2015, Resultaten van fysisch-chemisch en hydrobiologisch
onderzoek, Delfland mei 2016
DALENDE BODEMS, STIJGENDE KOSTEN, Mogelijke maatregelen tegen
veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied, Beleidsstudie PBL 1064
Klimaat, milieu, energie
Energietransitie als ontwerpopgave, brief aan provinciebestuur n.a.v. PALlunchlezing door Dirk Sijmons, 25 april 2016
Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering, Handreiking Ruimtelijke Adaptatie,
Handreiking voor de uitvoering van een Stresstest Klimaatbestendigheid, dr. ir.
Frans van de Ven. (Deltares), drs. Jelle Buma MSc(Deltares), Tjaart Vos MBA,
B.Ec. (Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving), sept. 2014
Landbouw, voeding
Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw? H2O aug.
2016, Daniel van de Craats (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR), Melle
Nikkels (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR, University of Tasmania),
Lodewijk Stuyt (Alterra Wageningen UR)
Ruimtelijke ordening, bouwen, verstedelijking, leefomgeving, wonen
Maatschappelijke kosten-batenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport,
Second Opinion op Ecorys door TUDelft (Annema, Van Wee)
Economie, infrastructuur, vervoer, landschap
WAT KAN DUURZAME HANDEL BIJDRAGEN AAN HET BEHOUD VAN
NATUURLIJK KAPITAAL?, Effecten van het certificeren van tropische
grondstofproductie op ecosysteemdiensten, Beleidsstudie, PBL 2407
Grond, geld en gemeenten, De betekenis en gevolgen van de gemeentelijke
grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen, Raad voor de
financiële verhoudingen, 2015
Delft, lokale bestemmingsplannen, leefomgeving
Bestemmingsplan Noordoost, toelichting, Delft, nov. 2016
Natuur, natuurbeheer, groenbeheer
Voortgangsbrief Natuur, Ministerie van Economische zaken, 21-11-2016 (de
zeventiende Conferentie van Partijen (COP17) van het CITES-verdrag, de
tussenbalans programma Nationale Parken, Natuurambitie Grote Wateren, de
voortgangsrapportage Programma Aanpak Stikstof 2015-2020, de
Landschapsbrief, de stand van zaken invoering van de wet Natuurbescherming en
de aanpak weidevogels en de beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928)

Tijdschriften 07-2016 / 12-2016
Argus 41/2 | Vrouwe Justitia | Stephen Harris over de vos | probleembevers bestaan
niet | boekbespreking van Frank Berendse’s “Wilde apen”
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De Levende Natuur 117/4 | themanummer stadsnatuur | stadsvogelbescherming |
muurplanten in Den Haag | stadsnatuur heeft de toekomst | Amsterdamse vissen |
vlinders als bruggenbouwers | binnenstad van Leuven | op de bres voor de groene
stad | stadsecologie in Rotterdam | stadsvogels| Meetnet Urbane Soorten | stedelijke
ecologie en insecten | poelenadoptieprogramma Eindhoven | Kanaalpark in Den
Bosch
De Levende Natuur 117/5 | kritische kantekeningen bij beleidsplan nationale parken |
stroomdalplanten Gelderse Poort | natuurherstel in DeBanen in Midden-Limburg
(Natura2000 status) | plantendiversiteit op braakliggende terreinen in Nederlandse
steden | kansen voor functionele biodiversiteit in graslanden van melkveebedrijven
| invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders | nieuwe
schroeforchissen | inheemse insecten hebben aanval op bospest ingezet
De Levende Natuur 117/6 | thema landschapsanalyse | belang van historisch
onderzoek in beekdalen (“de historische analyse verklaart bestaande patronen in de
hydrologie en heeft ons geholpen bij het scherper in beeld brenegen van de
knelpunten …”) | regime shift in bossen op zandgronden (driekwart van de bossen
staat op droog zand) | interview met Ab Grootjans, grondlegger van de
Nederlandse eco-hydrologie (“In Nederland laten we gewoon het waterschap, en
dus de burgers, opdraaien voor de landbouw op ongeschikte grond”) | herstel van
compleet hoogveenlandschap | systeemgericht beheer als duurzame oplossing
tegen invasieve exoten (… komen exoten vaak tot dominantie in ecosystemen die
door menselijk handelen zijn verstoord … tijdens een brand bij het chemiebedrijf
in Basel kwam een grote hoeveelheid vervuild bluswater in de Rijn terecht,
waardoor een groot deel van de rivierfauna stierf. Het ecologisch ‘herstel’ in de
daaropvolgende jaren bestond uit een aaneenschakeling van invasies van exoten,
voornamelijk kreeftachtigen.) | processen en samenhang in het landschap
De Verderkijker 35/3 | dilemma’s in beheer | de vlinderydille bij station Pijnacker
De Verderkijker 35/4 | vlinderidylle |
Down to Earth 36 | de Brabantse Maasheggen | Frankrijks verboden zone: de bommen
van WO-1
Down to Earth 37 | gentech en landbouw (“Met gentech worden oplossingen
ontwikkeld voor problemen die ontstaan in monoculturen”) | Sea Ranger Service,
nieuwe handhavingsorganisatie tegen illegale visserij
Down to Earth 38 | Reserveer de halve aarde voor natuur, Helen Kopnina verdedigt
E.O. Wilson | sluiten van kolencentrales en praten met medewerkers van
kolencentrales | bescherming van de Noordzee (de platvissector moet een transitie
ondergaan; volgens PBL is 60% van de biodiversiteit verdwenen) |
H2O 49/8 |Yousef Yousef: waterindustrie zonder chemicaliën | pyrazoollozingen in
Limburg | ook waterplein in Tiel | Paques: watersector als producent van
bioplastics | gevolgens klimaatverandering en vergrijzing (medicijnen …) voor de
waterkwaliteit? | ontzilting een oplossing voor de vollegronds landbouw? |
succesvol beheer van natuurvriendelijke oevers (een somber makend stuk dat
suggereert dat de diverse waterschappen nog bezig zijn het wiel uit te vinden)
H2) 49/9 | drinkwater uit afvalwater? | membranen | Anammox bacterie voor stikstof
uit afvalwater
H2O 49/10 + kennismagazine | kustveiligheid en natuur profiteren van stuifzand |
hoeveel water kan Nederland bereiken via de grote rivieren? | risico van
aardschokken voor waterbeheer | stadswater als zwemwater | citizen science |
betere ecologische waterkwaliteit met verbeterd gescheiden rioolstelsels? |
succesfactoren bij beekherstel

4

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft - Literatuur juli-december 2016

Haagwinde 9/03 | bouwen bij het Westduinpark (Natura 2000-gebied) | buitenplaats
Berbice in Voorschoten | Westbroekpark en Scheveningse bosjes | muurplanten in
Den Haag (w.o. schubvarens!) | omgevingsplan in 2017
Haagwinde 9/04 | behoud Madurodambos | natuur bij museum Voorlinden | Nieuwe
Driemanspolder bij Wilsveen | stikstofnormen na Dieselgate en de te hoge
belasting van de duinen | na 35 jaar vertrek van Peter van Osch bij Staatsbosbeheer
| de duindoorn, pionier en wegbereider in de duinen | ingrijpende gevolgen van:
kunstmest, prikkeldraad, bever, motor, molen | klapekster
Lutra 59/1&2 | the mammal atlas for the anthropocene | migration of bats in the southeastern North Sea | presence of wolves in the Netherlands | muskusrattenbestrijding
tijdens de MKZ-crisis in 2001: “De veelgehoorde praktijkgedacht in de bestrijding
dat de ontwikkelingen tijdens en na de MKZ-crisis als illustratie kunnen dienen
voor de noodzaak van bestrijding, is op basis van de hier gebruikte gegevens niet
hard te maken. Wel is het verdedigbaar om te stellen dat de MKZ-crisis mogelijk
reeds bestaande negatieve ontwikkelingen in de vangsten heeft versterkt. De
invloed van de MKZ-crisis is gering ten opzichte van andere bronnen van variatie.”
| strandingen van walvisachtigen in Nederland 2008-2014
Midden-Delfkrant 40/3 | zwaluwen vliegvlug in drie weken
Midden-Delfkrant 40/4 | de Grote zilverreiger | de parttime boer | trekvaartroutes beter
zichtbaar
Naar Buiten 19/3 | Haringvlietsluizen op een kier in 2018 | spinnen | springendalse
beek bij Ootmarsum hersteld | cijfers over hout | bijlage: kaart van Duitsland,
wegwijzer voor de Duitse natuurlandschappen
Naar Buiten 19/4 | radio Kootwijk | Brabantse wal (Kalmthoutse heide)
(www.grensparkzk.nl) | Vlieland | de bruinvis
Planten nov/2016 (Floron) | muurplantenexcursie in Delft | herstel Tengere distel in
Wieringen | toename verspreiding verruigende graslandplanten | Drentse
schraalhanzen in de knel | verdwenen heidevelden in ZO Brabant | flora op drift
Puur Natuur 2016/herfst | thema cultuurhistorie | Marker Wadden | de zwijnenkop |
Eiken onder druk op de zandgronden door te veel stikstof en ammoniak
Puur Natuur winter/2016 | zeven stellingen over het gemaakte, aangeharkte land |
Vogels 2016/4 | Achilles Cools en zijn vogels | oktoberpiek in de vogeltrek | invasies
van wintergasten
Vogels 2016/5 | info over vogels voederen | de terugval van de wilde eend | wilde
zwanen in het veluwemeer | Griend |
Wadden 51/sep | de Razende Bol | lepelaars profiteren van goed beheer |
inspectieschip de Krukel | natuur op het strand | de kwelder bij Marrum
Wadden dec/2016 | nieuw rapport over zeespiegelstijging op de wadden | staat van de
dijken langs de Waddenzee | klimaatverandering en de gevolgen voor het
leefgebied van planten en dieren; over nieuwkomers, aanpassers en de flexibelen |
zeewierkaas van Vlieland | mariene weekdieren op het wad
Waterspiegel 18/5 | delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater met actietabel (In de
huidige situatie voldoet ongeveer 50% van de oppervlaktewaterlichamen en van
het grondwater aan de norm voor fosfor en stikstof. De prognoses voor 2027 zijn
regionaal uiteenlopend. De trends tot en met 2014 dalen op de meeste plaatsen,
maar op sommige plekken stagneert het of is zelfs sprake van een toename van de
concentraties.) | ketenaanpak medicijnresten | Nijpels over rapport SER-commissie
Duurzame Veehouderij | Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
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Waterspiegel 19/4 | structuurvisie ondergrond | drinkwaterbelang bij kustpact | nog
steeds overschrijding kwaliteitsparameters voor drinkwaterbronnen door mest in
hoog Nederland
Zoogdier 27/3 | de bever | determinatiesleutels voor muizenschedels | wisent terug in
de Europese natuur | zeezoogdieren en onderwatergeluid | vleermuiskastenbrochure
Zoogdier 27/4 | boommarters in de grensregio | nieuwe wet en de bescherming van
zoogdieren | wegverbreding met natuurwinst (knooppunt Grijsoord) |
habitatvoorkeur leermuizen in stedelijk gebied | otter- en vispassage over de
Wasperveense Aa
Zuid-Hollands Landschap 2016/3 | Hollandse molens | Fort Noorddijk, fietstocht
Voorne | monumentale bomen | de kustduinen
Zuid-Hollands Landschap 2016/4 | Nieuw Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) | Fort
Noorddijk | Luistenbuul (natuurgebiedje bij Lexmond) | de vos

Papieren documenten
Weidevogels Midden-Delfland 2016, Vogelwerkgroep Midden-Delfland
Natuur & Milieu, update juni 2016
Natuur & Milieu, update oktober 2016

