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Informatie- en debatavonden van TOP Delft: http://www.topdelft.nl/
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Ontwerp-Projectplan Gemaal Korftlaan, Gemeente Delft, jan. 2017
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Natuurtoets gemaal Korftlaan te Delft, Hoogheemraadschap van Delfland 10 juni
2016, Arcadis design and consultancy
Delfts Doen! Delftenaren maken de stad, notitie over de Omgevingswet
Resultaten en onderbouwing, Delftse Participatie Aanpak, gemeente Delft 2016
Natuur, observaties, natuurbeleid, bodem
De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016), Natuur.Oriolis,
Natuurpunt
Lerende evaluatie van het Natuurpact. Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid
en samenleving, Planbureau voor de Leefomgeving, 2017, PBL-publicatienummer:
1769. “Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft samen met Wageningen
University & Research (WUR) via een lerende evaluatie onderzocht wat het
provinciale natuurbeleid voor deze ambities betekent en wat de rol van de
(rijks)kaders hierbij is.”
Oblique aggradation: a novel explanation for sinuosity of lowenergy, streams in peatfilled valley systems, 24 February 2017, Jasper H.J. Candel , Bart Makaske, Joep
E.A. Storms, Jakob Wallinga (Wiley Online Library)
Sleutel Springzaden, Floron, voorjaar 2017
Samen werken aan een ambitieus provinciaal natuurbeleid anno 2017, Dunea, Het
Zuid-Hollands Landschap, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN),
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten
Het wandelende Woud, Ark Natuurontwikkeling (www.ark.eu/wandelendbos )
Vlinders en libellen geteld, Jaarverslag 2016, Vlinderstichting en CBS
Ruimte, ruimte en water
Essay Water en Ruimte, ‘Wat je deelt blijft van jezelf, wat je bij je houdt gaat
verloren.’ Maarten Hoorn en Saskia Hinssen, uitgave Platform_31, Opdrachtgevers
Unie van Waterschappen, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Rijkswaterstaat,
januari 2017
Next economy, aanzet voor een omgevingsvisie, Wij maken Nederland, jan 2017
Urban Water Atlas for Europe, Europese commissie
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang
van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur
Omgevingswet), consultatieversie 21-11-2016
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang
van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur
Omgevingswet), MEMORIE VAN TOELICHTING
PAL-lezing van 23 juni 2017 door Daan Zandbelt: quarter million question: terug
kijken op https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/389529/PALlunchlezing%2023-06-2017
Landbouw, voedsel, ecologie en landbouw
Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector, Innovatieve ondernemers als
inspiratiebron voor een duurzamer voedselsysteem” PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving), 2016, PBL-publicatienummer: 2554. “De ondernemers maken
duidelijk dat ondernemen met natuurlijk kapitaal kan, namelijk door zich te
onderscheiden op voedselkwaliteit.”
Evaluatie Meststoffenwet 2016: Syntheserapport, PBL Planbureau voor de
Leefomgeving, Den Haag, 2017, PBL-publicatienummer: 2258
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Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit, Frank van Gaalen, Hans
van Grinsven, Notitie PBL, 19 mei 2017, PBL-publicatienummer: 2916 (reactie op
Mesdag Zuivelfonds)
Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater, 2015, Compendium voor de
Leefomgeving (http://www.clo.nl), juni 2017
Water, waterbeheer
Ontwerpnota Peilbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland, jan. 2017
Veel natuurvriendelijke oevers erbij in Gooi- en Vechtstreek, Hans Klip, H2O
waternetwerk, maart 2017
Waterkwaliteitsrapportage 2016, Hoogheemraadschap van Delfland, maart 2017
Waterplanten en macrofauna profiteren van KRW-maatregelen, Martijn Hokken
(Waterschap Zuiderzeeland), Reinder Torenbeek (Bureau Waardenburg), H2O mei
2017
Naar een betere ecologische waterkwaliteit, KRW-jaarrapportage 2016,
Rijkswaterstaat, mei 2017
Samen werken aan waterkwaliteit, Voor schoon, voldoende en veilig water, (met
bijlagen verkenning en planuitwerking), Rijkswaterstaat 2010
De staat van ons water, Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016,
ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de partners in de
Stuurgroep Water (samenwerkingsverband tussen Rijksoverheid, Interprovinciaal
Overleg, Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
en de Vewin, Den Haag, mei 2017
Klimaat, energie, milieu, economie, duurzaamheid
Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage, commissie voor de mer
Special Report CLIMATE CHANGE, The Economist 28-11-2015
Factsheet Werelderfgoed in Milieueffectrapportage, commissie voor de mer
Netherlands beyond GDP: A Wellbeing Index, Institutions for Open Societies,
Utrecht University, Rabobank Economic Research, Draft version, December 21,
2016
Monitor Duurzaam Nederland 2017, Update indicatoren, Paper, CBS mei 2017
Monitoring biobased economy in Nederland 2016, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, 24 mei 2017
Ecologische geschiedenis
Wereldbevolking in IJstijd was drie à acht miljoen, NRC april 2015
'Waarom willen vrouwen toch zo graag zoals mannen zijn?', Dirk Draulans in Knack,
“Mannen zijn een bijbaantje in de biologie.” Knack, 6 juli 2017

Tijdschriften 01-2017 / 06-2017
Argus 42/1 | nieuwe wet natuurbescherming “Deze kleine meerderheid is feitelijk
almachtig, niet in het minst omdat de gevestigde natuurbeschermingsorganisaties
een sterke neiging hebben om vriendjes te blijven met boeren en jagers.” |
interview met Midas Dekkers | wet natuurbescherming: gemiste kans | er moet wel
iets te schieten overblijven
De Levende Natuur 118/1 | Als Den Haag de grutto niet redt, dan Brussel maar | de
Onlanden in Noord-Drente, nu 2500 ha moeraslandschap | rewilding, landschap en
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identiteit | enquete onder natuurwaarnemers | de Alde Feanen in midden Friesland
(Natura 2000) | meeuwenoverlast | Europese natuurregels blijven in stand
De Levende Natuur 118/2 | effecten habitatverlies op weidevogels | een eeuw
plantengroei in de Zumpe | toepassing van zomerrietmaaisel | vliegverkeer (bij
Eelde) en kolganzen en smienten | herstel stuifzand Hulshorsterzand | vismigratie
in de Roer nabij de waterkrachtcentrale
Down to Earth 39 | de raffinaderij van Curaçao | conserven voor houdbaar voedsel(systeem) | A27 bij Amelisweerd
Down to Earth 40 | vloeibaar aardgas (LNG) transitiebrandstof? | als de warme
golfstroom stilvalt … | rijke landen (incl. EU) liggen dwars om
mensenrechtenschendingen van bedrijven bij het strafhof aan te klagen
Down to Earth 41 | interview over ecomodernisme | LNG een transitiebrandstof? |
Polen en kolen
H2O 50/1 | ‘De doorbraak’ in het Twents bekenlandschap zorgt voor droge voeten in
Almelo en voorkomt verdroging in het buitengebied | oppervlaktewaterkwaliteit in
2027?; delta-aanpak om in 2027 aan KRW-eisen te voldoen | de zoetwaterfabriek
en waterharmonica van Delfland | nieuwe techniek voor het maaien van
watergangen, die gebruik maakt van camera’s op drone of boot | verbeterd
gescheiden riool betekent geen milieuwinst
H2O 50/2 | wat moet er in nieuw regeeraccoord? | hoe bevers de waterschappen
foppen | overstroombare brug bij Zwolle | DNA-analyse van rioolwater
H2O 50/3 | Biesbosch museumeiland | doorbraakvrije dijken | aardappelzetmeel als
bouwstof voor vegetatiekratten | rol van waterbodem bij woekering van
waterplanten
H2O 50/4 | te veel innovaties stranden | NEO-alginaat | eindelijk schot in dossier
medicijnresten | proefopstelling in Breezand voor energiewinning uit zoet en zout |
zuiverende kassen
H2O 50/5 | degene die de wadi introduceerde | de kerstvloed van 1717 | zuiveringskas
afstemmen op Nederlandse markt | dotterproject: naar risico-gestuurd maaibeheer
door betere kennis van vegetatie
H2O 50/6 | water als aanjager circulaire economie | emissieloze tomatenteelt? |
visvriendelijke pompen voor gemaal C. Mantel | is de energie- en
grondstoffenfabriek wel duurzaam | BIJLAGE WATER MATTERS / juni 2017 |
Gebiedsgericht inzicht in effecten landbouwmaatregelen van stikstof en fosfaat |
antibiotica in het grondwater onder intensieve veehouderijgebieden | grote
ecologische winst (realisering KRW-eisen) door kleinschalige maatregelen? |
klimaatverandering en omleiding Roer risico voor ecologie van de Maas | is
ammoniak een probleem in het oppervlaktewater | het dynamische samenspel van
rivieren en oevervegetatie
Haagwinde 10/01 | bizar opruimen van aangespoeld zeebanket aan Haagse kust |
strandhuisjes tussen zandmotor en nieuwe duinen | slecht groenbeheer in Rijswijk |
hommels doen het goed in de stad | de roek in de beklaagdenbank
Haagwinde 10/02 | nieuw beheer Sollebos kritisch bekeken (7 ha in beheer bij Dunea)
| maaien in Rijswijk, mag het ietsje minder? | Zocherparken in Den Haag en
omstreken | de kleine bosmuis | bebouwing aan de Westlandse kust?
Lutra 60/1 | Oosterschelde: walhalla of gevangenis voor bruinvissen? | nestkasten
voor wezels | structuur van konikkudden
Midden-Delfkrant 41/1 | “sinds ons bedrijf biologisch is, heerst er rust” | 40 jaar
Midden-Delflandvereniging | grote en kleine zilverreiger | boerenzwaluw
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Midden-Delfkrant 41/2 | Midden-Delfland per kano | huiszwaluwen, oeverzwaluwen
en gierzwaluwen
Naar Buiten 20/1 | vogelnesten | groen in de Randstad: Reeuwijk, Midden-Delfland en
IJsselmonde, Rottemeren, Voorne, Putten en Rozenbrg, Slikken van Flakkee en
Grevelingenmeer | Munnikenland bij slot Loevestein | hazen | Ruiten Aa
Naar Buiten 20/2 | grotere zoogdieren in Nederland | Millingerwaard onder water |
natuur in de Grebbelinie | Wieringen | waterlinies
Planten no. 5, mei 2017 | 300 jaar David de Gorter | flora van de toekomst |
maaibeheer vatbaar voor veel verbetering | bronnenbos bij Nijmegen | zoekkaart
Springzaden
Puur Natuur lente 2017 | Nationaal weidevogel alarm en de intensieve
melkveehouderij | baltsende kemphanen | de grote keizerlibel | vorderingen Marker
Wadden
Puur Natuur zomer 2017 | 2 miljoen mensen bezoeken jaarlijks de Veluwezoom |
zandhagedis |
Verderkijker 36/1 | jaarverslag NMP | bezwaren tegen ontheffingen voor jacht
(smienten, winterganzen, roeken)
Vogels 2017/01 | uitgeputte grutto’s stranden in de Sahara | bijna 40 gast vogelsoorten
op rode lijst | de havik | Britse kust
Vogels 2017/02 | de grote karekiet | zuivelproductie en weidevogels | de koekoek, de
evolutionaire wedloop tussen broedparasiet en waardvogel | Banc d’Arguin,
Mauretanië | gekraagde roodstaart in de Friese Wouden
Vogels 2017/03 | de straatmuzikant (kuifleeuwerik) | stadsvogels | meetnet urbane
soorten | successen voor boeren-, huis- en oeverzwaluwen | een groen gebouw als
vogelhabitat, de architect Ken Yeang | Diemerpark
Wadden 50/maart | scholeksters | determineertabel voor krabben
Wadden 52/juni | wadpost in Holwerd | werelderfgoedstatus | wormachtige diertjes in
het wad | Waddenzee kruispunt van trekroutes
Waterspiegel 20/1 | over integraal Europees landbouw- en milieubeleid | de Maas kan
en moet schoner | minister Schulz over waterdossiers | mestprobleem en de praktijk
van drinkwaterbedrijven | Natuur & Milieu: circulaire landbouw om
mestproblematiek te lijf te gaan | Duitsland aangeklaagd bij Europese Hof wegens
onvoldoende naleving nitraatrichtlijn
Waterspiegel 20/2, speciaal bewaarnummer | de wondere wereld van het Nederlandse
dinkwater | ons water is behoorlijk Europees, we hebben de buren nodig om het
schoon te houden | natuur en drinkwaterproductie: een succesvolle combinatie |
verplaatsing van winningen is noodgreep
Zoogdier 28/1 | hints voor spoorherkenning | resultaten Jaar van de Das | katten in
natuurgebieden en oplossing bij de bron | welke bomen kiezen vleermuizen in een
bos | de bosmuis
Zoogdier 28/2 | muizen inventariseren met eDNA | proactieve dassenverhuizing |
nieuwe kansen voor kleine marterachtigen | levenscyclus van de teek |
Zuid-Hollands Landschap 2017/1 | voorjaar | Luistenbuul (langs de Lek bij
Achthoven) verworven | Fort Noorddijk (1883)
Zuid-Hollands Landschap 2017/2 | Crezéepolder (bij Ridderkerk) | de wilde bij | groen
lint langs de Oude Maas: Rhoonse grienden, Klein Profijt en Carnisse Grienden |
Oudeland, De Nesse en Berkenwoudse Driehoek in de Krimpenerwaard weer
toegankelijk | bunkers
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Papieren documenten
Fishing for Litter 2014, jaarverslag KIMO Nederland en België
Jaarverslag 2016 Vogelwacht Delft (met gedetailleerde broedvogelverslagen)

