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Documenten
Delft
GroenBlauw Delft Zuid-Oost, Eindrapportage 2016, gemeente Delft
Delft Open Data, https://delft.dataplatform.nl/data
Notitie Kansen Buitenhof 2018-2022, gemeente Delft juni 2017
Natuur, observaties, natuurbeleid, bodem, landschap
Veldgids Invasieve waterplanten in Nederland, Ned. Voedsel- en Warenautoriteit, okt.
2016, 3e editie
Panorama Landschap – Karakterisering Nederlands Landschap in 78 regio’s, Henk
Baas & Edwin Raap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2017
Paddestoelenkaart, www.tringa-paintings.nl, Jasper de Ruiter
Dood hout doet leven, spoorzoeken
Actieve soortbescherming in de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet
natuurbescherming, scriptie i.o.v. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Samen werken aan een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland, notitie
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, nov. 2017
Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving, prov. Zuid-Holland
Samen werken aan een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland,
Samenvatting eerste bijeenkomst
Samen werken aan een ambitieus provinciaal natuurbeleid anno 2017, Zuid-Hollandse
natuurorganisaties
Meerjarenoverzicht 2012-2016, 10 jaar flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort
De Rivier als getijdenpark, Groeidocument 2
Ruimte, verstedelijking
Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden, Stedelijke trends en
opgaven voor 2018 e.v. Uitgave Platform 31, april 2017
Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food,
water, climate change and biodiversity, Scenarios for the UNCCD Global Land
Outlook, PBL 2076
Sustainable cities mobility index 2017 BOLD MOVES, Arcadis
Zeventig jaar stedelijke vernieuwing. Longread kennisdossier Stedelijke vernieuwing,
Platform31
Regionaal economische groei en regionaal handelingsvermogen, Platform 31
De Rivier als getijdenpark, Groeidocument 2
Actielijst, Uitkomsten Green Deal Workshop ‘Renovatie van onze Woonwijken’,
Green Village dec. 2017
Kracht van Kennis, Position paper voor Agenda Stad, Netwerk Kennissteden
Nederland
Landbouw, voedsel, ecologie en landbouw
Voedselvisie Naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in 2030, Natuur en
Milieu, sept. 2017
Review Voedselvisie Natuur & Milieu – een quick scan, Carin Rougoor, Erik van
Well, Frits van der Schans, CLM Onderzoek en advies, sept. 2017
Food in a green light, A systems approach to sustainable food, European Environment
Agency
From uniformity to diversity, A paradigm shift from industrial agriculture to
diversified agroecological systems, IPES-food 2016, www.ipes-food.org
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Global Animal Protein Outlook 2018, Rabobank
Water, waterbeheer
Veldgids Invasieve waterplanten in Nederland, Ned. Voedsel- en Warenautoriteit, okt.
2016, 3e editie
Inventarisatie kennisbehoefte, waterkwaliteit, de rol en toepassing van
watersysteemanalyses bij de Nederlandse waterbeheerders, Stowa juni 2017
Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019 -2022 “WIJ DELFLAND STAAN
PARAAT, Delfland november 2017
Benchmark inundatiemodellen, modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen,
Stowa okt. 2017
Stappenplan aanpak waterplantenoverlast, Stowa juli 2017
Advies Grondwater, Adviescommissie Water (www.adviescommissiewater.nl)
Klimaat, energie, milieu, economie, duurzaamheid
People and the Earth, International cooperation for the Sustainable Development
Goals in 23 infographics, PBL 2510
Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en
2020, RIVM sept. 2017
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017, Duurzaamheidstrends over de periode
2014-2017 voor de 388 Nederlandse gemeenten en de relatie met de VN
Sustainable Development Goals, Telos sept. 2017
Wegwijs in warmte, Kansen en risico’s voor woningcorporaties bij aansluiten op een
warmtenet, Platform 31 e.a., okt. 2017
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) als Kans, Brabantadvies, februari 2017
Phase-out 2020: monitoring, Europe’s fossil fuel subsidies, Netherlands, Laurie van
der Burg and Matthias Runkel, September 2017
The Global Competitiveness Report, 2017–2018, Klaus Schwab, World Economic
Forum
Factsheet Klimaatadaptatie en milieueffectrapportage, Commissie voor de mer
Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, commissie voor de mer, dec. 2017
Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen, Koninklijke Academie van
Wetenschappen

Tijdschriften 07-2017 / 12-2017
Argus 42/2 | faunabescherming 20 jaar | “benutten” van wild | boeren, ganzen, roeken
| rouwkost | Charlotte Mutsaers over weidelijkheid | bijlage “Wild van wild?”
De Levende Natuur 118/3 | 30 jaar hoogveenherstel in het Fochteloërveen |
voedselbossen van belang voor biodiversiteit | riet- en moerasvogels in dynamisch
rivierengebied | behoud van wilde bijen in landelijk gebied: bloemen zaaien?
De Levende Natuur 118/4 | themanummer exoten | rol in het natuurbeheer | diverse
soorten in het land- en watermilieu worden behandeld | de toekomst van exoten
De Levende Natuur 118/5 | wisenten en recreanten in Kraansvlak en Maashorst |
plantenresten in magen van noordse stormvogels | laat Griend weer wandelen |
verdwijnen waterriet en rol muskusrat | langjarige bemestingsexperimenten in
graslanden Drentsche Aa
De Levende Natuur 118/6 | ingekorven vleermuis en insecticiden | de das in duinen
van Voorne? | ganzenoverlast, perceptie en oplossingen | maaien van duingrasland
en verruiging op Ameland | bestrijding invasieve soorten en publiekscommunicatie
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| herleving laagveen van Nieuwkoop | moeizaam herstel van verlandingsvegetaties
in laagveenmoerassen
De Verderkijker 36/4 | actualisatie Natuur op de Kaart (natuurnetwerk Pijnacker) |
zorgwekkende regeling verkoop gronden door de provincie in gebieden met
natuurwaarden of –potentie (p.6)
Dier 97/4 | fabels over wildconsumptie | dodelijke inferno’s in de vee-industrie |
ongeziene natuur in de stad
Down to Earth 42| je huis in het ecosysteem: bouwen voor biodiversiteit |
stuwdammen wereldwijd | wecken en konfijten
Down to Earth 43 | het platteland sterft in Friesland (interview over ‘landschapspijn’) |
interview met George Monbiot van The Guardian | zilte aardappels | paddestoelen |
de Franse minister Hulot
Down to Earth 44 | het platteland van Europa en rewilding (in Nederland
www.boerennatuur.nl van 40 agrarische collectieven, maar in Nederland is de
leegloop van het platteland niet hetzelfde als de terugloop van bedrijvigheid) | de
terugkeer van het Aralmeer | oorlog en milieuschade
H2O 50/7&8 | waterloopbos | riool, transport van medicijnen, mobieltjes,
kunstgebitten, fietsen … | regenwaterputten in Vlaanderen | hoe ver moet
waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen |
functioneren van wadi’s en doorlatende verharding
H2O 50/9 | havenslib wordt klei voor dijkversterking | zonne-eiland Masvlakte |
erfspoeling bij boeren: broos water | KRW-doelen bij de Dommel | grondwateratlas
voor bestrijdingsmiddelen | beschaduwing en waterplanten | Paludicultuur houdt de
polder schoon – zuiveren van oppervlaktewater en uitmijnen van fosfaatrijke
bodems met riet- en lisdoddeteelt | effectiviteit van schadebeperkende maatregelen
bij schonen en baggeren (waarschijnlijk is aanpassing van de wijze van onderhoud
veel effectiever)
H2O 50/10 | uitdagingen voor megasteden | nieuw land wekt Markermeer tot leven |
van zout naar zoet dóór de Afsluitdijk | landbouw en drinkwaterwinning kunnen
goed samengaan (“boeren voor drinkwater’, Overijssel) | stroombaanmaaien en
ecologische kwaliteit | grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen | Paludicultuur:
uitmijnen van fosfaatrijke bodems met riet- en lisdoddeteelt
H2O 50/11 | artikelen: Ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen |
waterhergebruik en –berging met aquifer storage recovery (ASR) bij Dinteloord |
Bioassays als alternatief voor monitoring PCB’s en PAK’s? | In de uitgave Water
Matters artikelen met o.a.: met eDNA visstand bepalen | diergeneesmiddelen in
mest, bodem en water | gewasrotatie en nitraatuitspoeling | KRW-doelen haalbaar
met schone landbouw? | verwerking zuiveringsslib goedkoper met kationen
Haagwinde 10/03 | veranderingen in het Westbroekpark | essentaksterfte | groene
hoogbouw? | bouw en ecologie gaan vaak niet samen | de taxus
Haagwinde 10/04 | visie Haagse bos | Koekamp wordt verkeersknooppunt | plannen
voor Scheveningse bosjes en Westbroekpark | Nieuwe Driemanspolder:
piekberging en recreatie | Smient in zwaar weer (edoch: beslissing provinciale
toestemming afschot vernietigd) | abelen
Lutra 60/2 | ecologie van verwilderde katten op Schiermonnikoog | boom- en
steenmarters in Groot-Amsterdam | aanvallen van grijze zeehonden op bruinvissen
in de Oosterschelde | bruine en zwarte ratten, recente inzichten in oude exoten |
geval van voortplanting van hermelijn in winter
Midden-Delfkrant 41/3 Special Identiteit en Verandering | tienduizend jaar ruimtelijke
ontwikkeling | Marnix Norder: A4 van bedreiging tot impuls (haha, Norder

5

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft - Literatuur juli-december 2017

herhaalt zijn betoog dat de A4 door de begeleidende compensaties winst voor
Midden-Delfland zou opleveren) | Midden-Delfland vraagt weer denkwerk, nu
gericht op 2040 | van functiescheiding naar een nieuwe eenheid? | dromen over de
toekomst van Midden-Delfland | van stadslandbouw naar stadsrandbouw | nieuw
boeren in een oud landschap
Midden-Delfkrant 41/4 | voedselbos bij Vlaardingen | visdiefjes en meeuwen
Midden-Delfkrant 41/5 | draagvlak voor het polderlandschap | wandelen met de
schaapsherder | wild en jacht, jagerspropaganda helaas | visdiefjes en meeuwen
Naar Buiten 20/3 | slufter op Texel | dood hout doet leven | de Nederlandse genenbank
| trekroutes | kraanvogel
Naar Buiten 20/4 | dierenonderkomens in de winter | zuidwest-Friesland en
Gaasterland | essentaksterfte |: regionale verdeling, aanpak, kosten |
Planten nr 6 (nov. 2017) | nieuw varenlandschap in polderbossen in Nederland |
verleidingskunsten van orchideeën
Puur Natuur 2017-herfst | verdwenen land (Beulake, Saeftinge) | waterloopbos | de
mol
Puur Natuur 2017-winter | waar is de bonte kraai | natuur als klimaatbuffer: mmoier
en veiliger | Drents plateau – IJsselpoort – Leuvenumse beek – de schorren Kempen-Broek | de natuur van de onlanden (bij Groningen)
Vogels 2017/4 | kanoet Paula wijst onderzoekers de weg | de wilde stad (film) | de
nieuwe binnendijkse Biesbosch | Kroon’s polders (Vlieland)
Vogels 2017/5 | slobeend | 14 jaar tuinvgeltelling | illegale vogeljacht | droomfonds en
Haringvlietdam | vogels in het winterriet | effecten windturbines op prairihoen (p.
35) | 87 soorten op nieuwe rode lijst | vogelboulevard Oostvoorne |
graslandgebieden onaantrekkelijk maken voor vos en marter
Wadden 2017-sept | akkerbouw op kwelders (als in de prehistorie) | toenemend belang
van kweekvis en schelpdieren
Wadden 2017-dec | oliebestrijding | meer exoten door ballastwater in schepen |
WAD4U: kolonisatie van nieuwe eilanden of platen | wrakken | cijfers over de
zeevaart op en rond de wadden |
Waterspiegel 20/3 | nieuwe EU-drinkwaterrichtlijn in de maak | onvoldoende
waarborg in wetgeving bodemverontreiniging | EU werkt aan minimumeisen
afvalwaterhergebruik
Waterspiegel 20/4 | nieuw bestuursaccoord water | Haringvliet blijft bron voor
drinkwater | prognose drinkwatergebruik | drinkwater en natuur versterken elkaar |
mestbeleid
Waterspiegel 20/5 | 2e Kamer wil steviger inzet beschermen drinkwaterbronnen |
herziening Europese drinkwaterrichtlijn op til
Zoogdier 28/3 | populatiebeheer damherten | habitateisen bruinvis |
www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier | verbeteren leefomgeving wezel, hermelijn,
bunzing | de wolf | bijvangsten van muskusrattenbestrijding (dalende tendens is
volgens het artikel te danken aan effectievere bestrijding, terwijl de registratie
daarvan onbetrouwbaar is. Voorbarige conclusie dus.)
Zoogdier 28/4 | natuurinclusief renoveren (risico’s bij na-isoleren van huizen) |
dieetonderzoek bruinvissen | wet natuurbescherming in de praktijk |
populatiebeheer damherten | edelhert terug in Brabant | herkenning wolf
BELEEF Zuid-Holland 2017/3 | de Vlist | de waterbus; veel te zien | Meijendel | bever
en otter
BELEEF Zuid-Holland 2017/4 | hout barstensvol leven | nachtegalenroute Voornes
duin | polderpark Cronesteyn bij Leiden
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Papieren documenten
Weidevogels, Hollandse pracht en praal, Natuurmonumenten
Vogelwacht Delft: Jaarverslag 2016
Update Natuur & Milieu, september 2017

