
 

Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad
Zaterdag 21 maart was het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen

op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze

fungeren als watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Tijd om even stil te

staan bij hoe belangrijk bomen voor de stad kunnen zijn.
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De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale
kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook
actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal
duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van
ecosysteemdiensten. Hier vindt u een selectie van de nieuwsberichten die
we afgelopen maanden hebben uitgebracht.
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Soil Navigator helpt bij optimaal gebruik bodem
In het LANDMARK-EU Europese unie  project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen

aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest

geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon

(drink)water en behoud van biodiversiteit.

 

 

 

Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven 
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor het licht wordt weggehouden en de

bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische

stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van

studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. 
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Atlas Natuurlijk Kapitaal betrokken bij kaarten voor artikel in Landschap
Atlas Natuurlijk Kapitaal heeft mee gewerkt aan de totstandkoming van twee kaarten voor een publicatie in

het tijdschrift Landschap. In de publicatie 'Landschap als ruimte, regisseur en actor' pleitten de auteurs voor

een bredere rol voor het landschap in de uitwerking van het Klimaatakkoord: als regisseur van waarden en

als actief functioneel systeem. 

 

 

Mooie samenwerking tussen HAS Hogeschool en Atlas Natuurlijk Kapitaal
Voor de tweede keer werkten Atlas Natuurlijk Kapitaal en de HAS Hogeschool samen in de minor Ecosystem

services and their value to society. Docent en onderzoeker ecologie Maaike de Graaf begeleidt deze minor

voor derdejaarsstudenten. Maaike vertelt in dit interview over de belangrijke rol die de Atlas Natuurlijk

Kapitaal in de minor heeft. 
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Meer weten over de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Ga naar de website van Atlas Natuurlijk Kapitaal en volg ons

op Twitter!
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