Het Groene Rijk Raymond Ceulemans
benchmark groene vrijwilligers - rijksoverheid - het rijk en de provincies het initiatief genomen om een
programma te ontwikkelen, waarmee het groene vrijwilligerswerk een nieuwe impuls wordt gegeven. deze
intentie is in 2017 vastgelegd in het ”manifest de kracht van de groene vrijwilligers”. de ondertekening van het
manifest de verwatering van het groene hart - rivm - de verwatering van het groene hart (ook in
bewerkte vorm geplaatst in tijdschrift rom 23(2005)7/8: 16-21) rienk kuiper m.m.v. raymond de niet en ron
franken milieu- en natuurplanbureau rienk.kuiper@mnp, 030-2742072 het groene hart stond lange tijd gelijk
aan verstedelijkingsdiscussies. de laatste jaren is duidelijk de maatschappelijke waarde van
rijksvastgoed - het gaat onder meer om het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, het ministerie
van financiën en het stadhuis van den haag. als die duurzaamheidsoperatie slaagt, ligt navolging door andere
gemeenten voor de hand. het initiatief voor erdh is afkomstig van het rijk en de gemeente den haag, maar
partners als de provincie lentiz netwerk - onderwijsgroep - op de vraag van het bedrijfsleven. voor
bedrijven als rijk zwaan, sion orchids en nature’s pride is het een bron van talent en innovatie. voor de
gemeente westland is het een internationaal visitekaartje voor de regio. in dit themanummer van lentiz
netwerk vertellen onze partners waarom ze vinden dat de greenport horti campus er móet komen.
ecologische hoofdstructuur en recreatie om de stad (2007-2010) - raymond schrijver alterra
wageningen ur ir. piet rijk ... een onderdeel van de afronding van het ilg betreft de afrekening door het rijk met
de twaalf provincies over de ilg-periode 2007-2010. in het bestuursakkoord ... het lei ontwikkelt voor
overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte ...
blue sky memo1 - dkvwg750av2j6oudfront - 17 december 2014 1 de titel van dit memo is met een
knipoog: het verwijst naar het ‘blue sky memo’ van de cia tijdens het tijdperk clinton. doel ervan was een
beschrijving van: “actions the cia should undertake if it did not have to operate under legal, financial, and
political restrictions (if the "sky were blue")”. literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ... - de
bodemkwaliteit kunnen bevorderen. het laten zien dat een zonnepark met een ecologische inrichting een
positief effect op boerenlandvogels en biodiversiteit in het algemeen heeft, kan ook de acceptatie van de
aanleg van zonneparken door omwonenden bevorderen. figuur 1. van bedreiging voor het leefgebied tot
groene plus. asperges het beste witte goud - schrijvertje - invloed van het zonlicht. groene asperges
blijken het vooral in het zuiden van limburg goed te doen. hier ligt geen zandgrond, maar vruchtbare löss.
raymond niesten van de poshoof (2) teelt vooral groene asperges. ze hebben vergeleken met
zandgrondasperges een bijna zoete smaak. niesten somt de voor-delen op: groene asperges hoef je niet te
wijd en zijd - africas-eden - het nationaal park loango, net onder de evenaar, heeft een o pervlakte van
1550 vierkante kilometer. het is rijk aan grote dieren, zoals bosolifanten, nijlpaarden, westelijke gorilla’s, buffels en chimpansees.voor de kust zwemmen bultrugwalvissen en op het strand graven soepschildpadden hun
eieren in. dit natuurschoon is afrika’s groene goud. thema: het frans als buurtaal - genootschap onze
taal - het idee van een strikt neutraal abn is op sterven na dood, het groene boekje verandert elke tien jaar en
de ans wil niet zozeer vóórschrijven, als wel beschrijven. trouw aan ‘la norme’ hoe het frans al eeuwen vastligt
o n z e ta a l 2 0 1 5 • 6 het frans als buurtaal zoals nederlanders ’s zomers het liefst naar frankrijk gaan, park
huis doorn - rijksvastgoedbedrijf - rijksgebouwendienst, nu het rijksvastgoedbedrijf, in zijn huidige vorm
goed geconserveerd en onderhouden. voor het omliggende park huis doorn, een groen rijksmonument en
onderdeel van het natuurnetwerk (voorheen de ecologische hoofd structuur), geldt dit echter helaas in
mindere mate. stedelijke verdichting: een ruimtelijke verkenning van ... - infrastructuur en ruimte
(ienm 2011) zet het rijk de verdichtingambities van eerdere nota’s echter niet voort. verdichting wordt
voortaan overgelaten aan provincies en gemeenten. deze studie laat zien dat verdichting, herstructurering en
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