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Wooclap intro
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In welke provincie woon je?
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Wat is je favoriete dier?
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 Zeer koud

 Koud

 Vrij koud

 Normaal

 Vrij Warm

 Warm

 Zeer Warm

Hoe zou je de gemiddelde temperatuur dit jaar 
tot nu toe kenmerken
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Waargenomen temperatuurstijging
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Citizen science: effecten op natuur en samenleving

Natuurkalender.nl
(2001-)

GrowApp.today
(2017 -)

Tekenradar.nl
(2012 -)

Muggenradar.nl
(2014 -)



Groeiseizoen steeds langer
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14 dagen 
vroeger

7 dagen 
later



Volksverhuizing in de natuur
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(Bron: Atlasnatuurlijkkapitaal.nl)



Toename Mediterraan draaigatje
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Foto: Jitte Groothuis



Toename hooikoortsplant klein glaskruid
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Bron: Verspreidingsatlas.nlBron: Marian Baars
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Foto: Kenniscentrum EPR
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 Heel weinig

 Weinig

 Veel

 Heel veel

 Weet ik niet

Hoeveel eikenprocessierupsen kunnen we dit 
jaar verwachten?
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Eikenprocessierups
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16

Processierups.nu



Teken en ziekte van Lyme
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(Bron: RIVM)
Foto: RIVM
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Opkomst tekenencefalitis



Ik controleer mijzelf altijd op tekenbeten na 
bezoek aan het groen?
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Tuintekenbeten
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 Geen overlast

 Een beetje overlast

 Veel overlast

 Heel veel overlast

Hoeveel muggenoverlast heb je de afgelopen 24 
uur ervaren?

21



22Foto: Hans Smid

Muggenradar.nl
2021



Mate van muggenoverlast
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2020 2021



2016: Muggenoverlast en merelsterfte door Usutu
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Muggenradar.nl: > 6000 envelopes
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Muggenoverlast in de winter
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 Zeer koud

 Koud

 Vrij koud

 Normaal

 Vrij warm

 Warm

 Zeer warm

Hoe warm was juni vorig jaar
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Bron: RIVM



Toekomstige klimaatverandering
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Verandering in aantal tropische dagen
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nu 2050

Klimaateffectatlas.nl
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Klimaateffectatlas.nl



Watertemperatuur boven 20°C
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Bron: Klimaateffectatlas.nl



Nederland 2120
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Veenweidegebied in 2120
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Hogere gronden:
Multi-functioneel
gebruik, 
infrastructuur

Natte teelten en 
natuur in vernat
veen

Hoofdinfrastructuur op poten

Vernatten veengebieden: vastleggen 
CO2 en stop bodemdaling

Droogmakerijen onder water zetten, 
tegengaan verzilting en verdroging veen

Recreatieve ontwikkeling en 
natuur



Hoe is jouw organisatie betrokken bij de ontwikkeling/planvorming van 

meer groen en blauw in de omgeving?
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Nederland mooier maken!





Veel acties om natuur te herstellen gaande
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Vergroenen en sproeien
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Fonteinen op Markt in Ede
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Waterdak
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Bron: Dakengevelingenieurs.nl
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Wat zijn uitdagingen voor jouw organisatie om infectieziekten bij 

geschetste ontwikkelingen te voorkomen of te bestrijden?
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 Zeer sterke klimaatverandering volop gaande.

 Spectaculaire veranderingen in de natuur.

 Nog veel grotere veranderingen op komst.

 Ons landschap komt er heel anders uit te zien, meer groen en 
blauw.

 Ons gedrag verandert en gaat nog meer veranderen.

 Consequenties voor timing en voorkomen van infectieziekten.

 Behoefte aan nieuwe kennis, communicatie en samenwerking.

Conclusies
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Dank voor de 
aandacht

NatureToday.nl

NatureToday.com

Natuurkalender.nl

GrowApp.today

Muggenradar.nl

Tekenradar.nl

Processierups.nu
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