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Documenten
Delft
Uitvoeringsprogramma voor Buitenhof (inclusief monitor), B&W van Delft, 13 maart
2018-07-10
Provincie Zuid-Holland
Verslag bijeenkomst groenblauwe leefomgeving provincie Zuid-Holland donderdag 1
maart 2018, ZHMF
Groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland, de groene peiler Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland, april 2018
Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving woensdag 18 april, Samenvatting opgehaalde
inbreng, april 2018
Uitvoeringsagenda rijke groenblauwe leefomgeving, Eerste contourversie, provincie
Zuid-Holland, 25 april 2018
Ecosysteemdiensten Zuid-Holland, Ecosysteemdiensten op de kaart, Kees Hendriks,
Wageningen Universiteit en Research, 23 april 2018
Ontwerp visie rijke groenblauwe leefomgeving, Zuid-Holland investeert in een
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, 14 mei 2018
Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018, 11 juli 2018
Natuur, observaties, natuurbeleid, bodem, landschap
Ontwikkeling van remote sensing monitoringssystematiek voor vegetatiestructuur,
rapport 2838 Wageningen Environmental Research, okt 2017
Factsheets Rengelink Ecologie en Landschap,
- Ecologisch beekherstel
- Generieke aanpak natuur
- Landgebruik & Ecologie binnen BREEAM-NL
- Natuurlijke akkerranden
- Steekmuggenplagen
- Beschermde soorten bij renovatie en sloop
- Biodiversiteit in de stad
- Bomen en de wet
- Vleermuizen en windenergie
- FloraFaunaCheck.nl
Nature4Life, Nationale kennisagenda voor onderzoek naar biodiversiteit, ecologie en
evolutie, Naturalis Biodiversity Center
Weidevogels Midden-Delfland 2017, Agrarisch Collectief Midden Delfland
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 februari
2018, nr. WJZ/17141167, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming
(aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten)
Biodiversity and Nature’s Contributions Continue Dangerous Decline, Scientists
Warn, ipbes.net
Ontwerpwijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, overheid.nl, 5 maart 2018
Weerbaarder, guller en attractiever, Naar een nieuwe aanpak voor het veen in het
Lage Midden van Fryslân, Places of Hope Atelier
Mijn berm bloeit, boerenlandvlinders in beeld, nectarplanten in beeld, Floron,
Vlinderstichting e.a.
Vleermuisvriendelijk bouwen, handreiking voor huiseigenaar,architect en
beleidsmedewerker, Landschapsbeheer Fevoland, dec. 2011
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Ruimte, verstedelijking, bouw
Handreiking gestandaardiseerde stresstest light versie 1 februari 2018*,
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Groenboek*: circulariteit en gebiedsontwikkeling. Hoe een circulaire aanpak kan
bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling, Platform31
Inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen,
Nextgreen e.a.
Circulair Ontwerpen in het MIRT-proces, Handelingsperspectieven voor
beleidsmakers, adviseurs, ontwerpers en beheerders, Rijkswaterstaat/Witteveen en
Bos
De Binckhorst – Den Haag, case, Commissie voor de mer
Nieuwe ambities in samenhang Analyse coalitieakkoorden 2018, Platform31
Landbouw, voedsel, ecologie en landbouw
De overheid zit de duurzame boer in de weg, Trouw 16-7-2018
Citation: IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from
industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of
Experts on Sustainable Food systems. www.ipes-food.org
Global Tree Cover and Biomass Carbon on Agricultural Land: The contribution of
agroforestry to global and national carbon budgets, Supplementary Information
May 14, 2016
In 2040 waarderen burgers weer koeien en kunnen boeren hun mest probleemloos
kwijt in de buurt, Foodlog
Brief Bodemstrategie Tweede Kamer, Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, 23 mei 2018
Van Erf Tot Erf, Interviews met boeren, Milieudefensie, mei 2018-07-16
MINDER IS MEER, De visie van Greenpeace op het vlees- en zuivelsysteem in 2050
Water, waterbeheer
Muskusrat en Beverrat (artikel De Levende Natuur, jrg 99 no. 1)
Ik snuffelde een dag rond met een Nederlandse muskusrattenvanger, In de serie
Verboden Toegang gaan we naar de verborgen plekken op de wereld waar de
natuur plaats heeft gemaakt voor technologie. In aflevering 3: de rattenvanger van
Nederland. Motherboard.vice.com
Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and
drinking water sources, KWR 2018.006, January 2018
Besteding middelen enveloppe Natuur en Waterkwaliteit, brief van de minister van
infrastructuur en waterstaat en de minister van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit van 7 maart 2018
Waterkwaliteitsrapportage 2017, Hoogheemraadschap van Delfland, april 2018
Handreiking KRW-doelen, Stowa april 2018
Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en
parallelle studies. A&W-rapport 2458. Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwâlden
Onderzoekkaart slootjesdagen 2018, IVN
Klimaat, energie, milieu, economie, duurzaamheid
Regionaal economische groei en regionaal handelingsvermogen, Platform31
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Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten, beleidsstudie PBL 2970
(RIVM 2017-0203)
Kracht van Kennis, Position paper voor Agenda Stad, Netwerk Kennissteden
Nederland, april 2015
THE NEW URBAN AGENDA, Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking,
Notitie, Ton Dassen, Like Bijlsma, Leo Pols, Frank van Rijn en Maarten van
Schie, november 2017, PBL 2870
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Grondstoffenaccoord
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Biomassa en voedsel
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Bouweconomie
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Consumptiegoedereneconomie
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Kunststof van waarde
Nederland Circulair, Transitieagenda’s Maakindustrie
Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland, CBS
75 jaar nationale rekeningen in Nederland, CBS maart 2018
Building Trust in a Changing World of Work, ILO & OECD
The Population Bomb Revisited, Paul R. Ehrlich and Anne H. Ehrlich, 2009
Views and Experiences 2018, from the Netherlands Commission for Environmental
Assessment, Commissie voor de mer 2018
Kosteneffectieve maatregelenpakketten voor de klimaatdoelstellingen van de
industrie, Opdrachtgevers: Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties en
Greenpeace, 14 juni 2018
De EU energieunie en klimaatactie,
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/energy/nl/
Brabant op waterstof, waterstof als missing link voor een duurzaam regionaal
energiesysteem, werkplaats Gruyter

Tijdschriften 01-2018 / 06-2018
Argus 43/1 | anderhalf jaar wet natuurbescherming | Han Olf over
Oostvaardersplassen | ode aan het wilde zwijn | ganzenbeheer
De Levende Natuur 119/1 | begraafplaatsen en korstmossen | effecten van damherten
op dagvlinders in de Amsterdamse waterleidingduinen | hoe droog heischraal
gras;and te ontwikkelen op voormalige landbouwgrond? | alternatief voorstel voor
beheertypen
De Levende Natuur 119/2 | themanummer vennen van Midden-Brabant (kenschets,
flora en fauna en beheer) | chemische samenstelling venwateren
De Levende Natuur 119/3 | herstel Groot Zeegras | greppel plas-dras als habitat voor
weidevogelkuikens? | hoogveenregeneratie in het Kleine veen (Fochtelooërveen)
1980-2016 |vroege boeren en de vorming van stuifzand |
De Levende Natuur 119/4 | themanummer Het Zwin
Down to Earth 44 | ruimte voor groei in krimpstad Heerlen | terugkeer Aralmeer |
rewilding op leeglopend Europees platteland
Down to Earth 45 | zeeleven kan herstellen dankzij windparken (prof. Murk) |
interview met Kate Raworth (donut economie) | vliegveld Lelystad en toeneming
van overlast | Kaapstad en water
Down to Earth 46 | westers vooruitgangsdenken is niet universeel | caring vets roept
dierenartsen op niet mee te werken aan intensieve veehouderij | overproductie van
witte kolen en doordraaien | Zambia, van koper naar boeren
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Down to Earth 47 | van Zuiderzee naar Flevopolder; omschakelen | Paludicultuur:
natte landbouw voor veenbehoud | erfgesprekken, boeren ontmoeten burgers voor
eerlijker eten
H2O 51/1 | afvalwater (van zuivelfabriek) zuiveren met eendenkroos levert veevoer
en bioplastics | differentiatie rioolheffing (als prikkels) voor klimaatbestendige stad
| beter begrip van vegetatievestiging (kwelderontwikkeling)
H2O 51/2 | kwetsbaarheid cybersecurity watersecor | hemelwater in gesloten
waterkringloop Kerkrade
H2O 51/3 | interview Sybe Schaap | pensioengeld zoekt waterbeleggingen | Drentse
Aa als bron van Gronings drinkwater | kleirijperij: twee slibrijpingslocaties bij
Eems/Dollard | klimaatscan Rotterdam (www.climatescan.nl)
H2O 51/4 | H2O 50 jaar | Nederland voorbereid op snellere stijging zeespiegel? | prof.
Ad van Wijk over de waterstofeconomie | drylands in N- en Z-Amerika, Z- en
centraal Europa, Noordelijk en Sub Sahara Afrika, Midden-Oosten, centraal en
ZO-Azië met bevolkingsgroei: waterschaarste
H2O 51/5 | waterkwaliteitscheck brengt microbiologische kwaliteit in kaart |
medicijnresten in oppervlaktewater niet de enige microverontreinigingen |
zuiveringskas bij Trappistenabdij | leemtes in kennis over industriewater | belang
van waterplanten
H2O 51/6 & 7 | beverratten langs de Duitse grens | evalueren peilbeheer bij Brabantse
Delta | thermische energie uit drinkwater; milieuwinst en waterkwaliteitseffecten |
ondergrondse opslag van tijdelijke wateroverschotten | AquaMinerals: stoffen
winnen uit zuiveringsslib || Water Matters juni 2018 | NL-vispopulatiescan |
natuurlijk mangroveherstel op Java | gebiedsgerichte aanpak nutriënten |
bodemdaling in veengebieden
Haagwinde 11/01 | natuurinclusief bouwen | in memoriam Frotz Prillevotz |
natuurtoetsen met (te) beperkte quickscans | Amerkaanse vogelkers
Haagwinde 11/02 | misère in het Westduinpark | ‘witte vlek’ op Madestein | groene
punten in het nieuwe Haagse bestuur
Midden-Delfkrant 42/1 | westlands tuinbouwerfgoed | de weidevogels van MiddenDelfland (middenkatern) | groenbeheer van de golfbaan | waardevolle bomen in
kaart gebracht (beschermwaardige bomen, dan kan men bomen zonder die status
vrijelijk kappen …)
Midden-Delfkrant 42/2 | visdiefjes en meeuwen | aan de andere kant van A13:
Ackerdijk en polder Schieveen | waterpeilen | belevenisboerderij Schieveen
Planten nr 7, mei 2018 | campingadventieven | grote waternavel | invasieve exoten |
herintroductie van planten, nee tenzij … | verjonging Jeneverbessen
Puur Natuur lente 2018 | thema insecten | insecten en weidevogels | steriele tuinen |
insecteneters | Oude Buisse heide (Zundert) | belevenisboerderij Schieveen
(www.nm.nl/belevenisboerderij-Schieveen)
Puur Natuur zomer 2018 | Red onze insecten (David Goulson/Koos Biesmeijer) |
hommels | trekvissen en het Haringvliet
Staatsbosbeheer magazine nr 1 – voorjaar 2018 | opgejaagd wild: 4 meningen over de
recreatiedruk | riviernatuur in de Millingerwaard | veenlandschappen | SchouwenDuiveland | 5 verrassende forten
Staatsbosbeheer magazine nr 2 | invasieve exoten bestrijden? | Schoorlse duinen |
zonneparken op grond? | Schotse hooglanders en andere grazers | blauwgrasland bij
Den Bosch
Vogels 2018/01 | tuinvogels in Beleef de Lente | Actieplan Broedvogels Waddenzee|
code rood voor onderwatervliegers
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Vogels 2018/2 | nieuwe rode lijst van Nederlandse broedvogels besproken voor
verschillende biotopen | jaar van de huiszwaluw | wetenschappelijk onderzoek via
Beleef de Lente webcams
Vogels 2018/3 | de ruige Zuiderzee veranderde 75 jaar geleden in het Ijsselmeer;
dynamiek terugbrengen | resultaten van vogelbescherming in het afgelopen jaar | de
wespendief | Geeserstroom bij Coevorden
Wadden maart 2018 | vissen | platvissen
Wadden juni 2018 | Afsluitdijk Wadden Center | vijf hotspots langs het vasteland van
de Wadden | de zeehond is niet meer zielig | orchideeën
Waterspiegel 21/1 | Vewin-reactie herziening drinkwaterrichtlijn (EU) |
bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden | tweede leven
voor reststoffen zuiveringsproces | RIVM-handreiking over zorgplicht in de
omgevingswet
Waterspiegel 21/2 | herziening Europese drinkwaterrichtlijn | microplastics en
nanoplastics in afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater in onderzoek |
bestuurlijke afspraken waterkwaliteit
Zoogdier 29/1 | landbouwschade door wilde zoogdieren en het BIJ12-faunafonds |
opmars van de otter | zwijnen bedreigd door Afrkaanse varkenspest? |
indrukwekkende terugkeer van de wisent | Veldgids Vleermuizen van Europa |
langdurige monitoring van gewone dwergvleermuis en laatvlieger
Zoogdier 29/2 | otters vergen veilige visfuiken | knaagdieren en mensen; risico’s van
leptospirose | verspreidingsonderzoek wilde kat in Zuid-Limburg | de hazelmuis |
spoorzoeken rond het huis | de woelrat
Zuid-Hollands Landschap 2018/? | de groene motor: steun voor vrijwilligers |
Nespolderroute | Staelduinse Bos
Zuid-Hollands Landschap 2018/1 | Sophiapolder | nationaal park Hollandse Duinen |
Nederland zoemt campagne

Gedrukte documenten
Jaarverslag 2017 Vogelwacht Delft
Kaart wandelroutenetwerk Hof van Delfland
Natuur en Milieu, update april 2018 | hoe eten er in 2030 | campagne Nederland
zoemt

