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• 20:00 Opening & inleiding

• 20:05 Biodiversiteit en klimaatverandering, hoe staan we ervoor?

• 20:30 Biodiversiteit en agroforestry

• 20:55 Biodiversiteit en bosbeheer

• 21:20 Wat kan ik doen & 40 dagen competitie 2022

• 21:30 Open discussie (optioneel)

Agenda



• Microfoon uit

• Informatieve vragen in de chat

• Discussievragen aan einde

• Het wordt opgenomen, evt. camera uit.

Huishoudelijk



Zwerfafvalbrigade Bennekom Dorp Bloemrijk Bennekom



Resultaten
brainstorm

Inspiratieavond
6 oktober 2021





Biodiversiteit
&

Klimaat-
verandering

Christa Heyting
Willem van Raamsdonk



Klimaatverandering: 
hoe staan we er voor?

•IPCC rapporten

•Vooruitzichten wereldwijd

•Vooruitzichten Nederland

•wat kunnen we doen?



➢ Het Intergovernmental Panel on Climate Change
is een organisatie van de Verenigde Naties om de risico's 
van klimaatverandering te bepalen.

➢ In 1988 opgericht; 195 landen werken nu mee

➢ Elke 5 à 6 jaar een evaluatie-rapport
(=Assessment Report, afgekort AR) 

➢ Assessment Report nr. 6 (afgekort AR6) is nu in de maak



Werkgroep Houdt zich bezig met Stand van zaken AR6

Werkgroep 1 natuur-wetenschappelijke basis

(meten en rekenen)

Rapport voltooid

(augustus 2021)

Werkgroep 2 Inschatten effecten

(de gevolgen van opwarming 

voor natuur en mens)

(bijna af)

wel deelrapporten:

effect 1,5oC op land

effect 1,5oC op zee

Werkgroep 3 Noodzakelijke aanpassingen 

(beperken van de effecten)

(bijna af)

Aan elk rapport doen drie werkgroepen mee:

het complete AR6 rapport wordt verwacht in April 2022
SR15_SPM_version_report_LR.pdf (ipcc.ch) IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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Conclusies AR6 Werkgroep I
3)   De opwarming voltrekt zich wereldwijd
Temperatuurverschil tussen 2015-2019 en 1981-2010

4) De 1,5°Cgrens wordt over circa tien jaar bereikt, 
een decennium eerder dan verwacht. 
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Conclusies AR6 Werkgroep I (vervolg)

6) Klimaatverandering heeft nu al invloed op veel weers- en 

klimaatextremen over de hele wereld. 
Het bewijs hiervoor is versterkt sinds het vorige IPCC rapport (AR5).

Hittegolven (vergelijking met 1950)

toename

onzeker

geen 
gegevens

Australie en Nw Zeeland

Oceanië

Azië

Afrika

Europa

Zuid
Amerika

midden
Amerika

Noord
Amerika

Cariben

Ook meer droogte en hevige neerslag



Temperatuur en zeespiegel stijgen nog eeuwen
nadat de uitstoot van broeikasgassen is gestopt
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Scenario
Scenario 

(waarschijnlijkheid) 

Opwarming

(2041–2060)

Opwarming

(2081–2100)

SSP1-1.9 CO2 uitstoot naar nul rond 2050 1.6 °C 1.4 (1,0-1,8) °C 

SSP1-2.6 CO2 uitstoot naar nul rond 2075 1.7 °C 1.8 (1,3-2,4)°C

SSP2-4.5

(waarschijnlijk):

CO2 uitstoot gelijk aan huidig niveau tot 

2050, dan afname, maar in 2100 nog 

niet naar nul

2.0 °C 2.7 (2,1-3,5)°C

SSP3-7.0
(onwaarschijnlijk):

CO2 uitstoot rond 2100 verdubbeld
2.1 °C 3.6 (2.8 – 4.6)°C

SSP5-8.5
(heel onwaarschijnlijk):

CO2 uitstoot rond 2075 verdrievoudigd
2.4 °C 4.4 (3.3 – 5.7)°C

In AR6 zijn vijf toekomstscenario’s (SSP’s) uitgewerkt:

SSP's (shared socioeconomic pathways) beschrijven mogelijke sociaal-
economische ontwikkelingen die leiden tot meer of minder CO2 uitstoot



5 punten van zorg voor mens en natuur:
Reasons for concern (RFC) nr. 1-5

Gevolgen van klimaatopwarming 

SR15_SPM_version_report_LR.pdf (ipcc.ch)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf


Punt van zorg nr. 1: 
Unieke plaats-
gebonden systemen
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als gevolg van 
opwarming

Great Barrier Reef 

Andere voorbeelden: 
• Inheemse bevolking van poolstreken
• Arctische ecosystemen



Hittegolven (Canada 2021)

Hevige regenval (Valkenburg 2021)
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Punt van zorg nr. 2: Extreem weer
Recente voorbeelden



Punt van zorg nr. 3: Ongelijke verdeling van effecten
O.a. kustgebieden worden onevenredig getroffen
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Mangroven 

Zeer ernstig, 
onherstelbaar

Ernstig

Merkbaar

Niet 
merkbaar

Risico
Als gevolg van 
opwarming

De mangroven groeien bij hogere 
temperaturen sneller en bouwen 
de bodem op om de stijgende 
zeespiegel te volgen.
Bij meer dan  1,5o opwarming lukt 
dit niet meer

Ander voorbeeld: de Waddenzee
Al bij een geringe zeespiegelstijging 
dreigt verdrinking van ecologisch 
zeer waardevolle kwelders en 
wadplaten 19200021_RapportToekomstvandewaddenzee (waddenvereniging.nl)

https://waddenvereniging.nl/wv/images/PDF/Toekomst%20van%20de%20Waddenzee/ToekomstvandeWaddenzee_rapport.pdf


Punt van zorg nr. 4: Wereldwijde ontwrichting
O.a. ecologische ontwrichting door massaal biodiversiteitsverlies

Voedsel
→ Verlies van 
ecosysteem-
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water
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Water-
berging
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fixatie
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Niet 
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RFC4



zeeijs

Landijs

Als het zeeijs afbreekt en wegdrijft kan het landijs in zee schuiven

Punt van zorg nr. 5: Grootschalige uitzonderlijke gebeurtenissen

Smelten ijskappen Groenland en Zuidpool

Zeer ernstig, 
onherstelbaar

Ernstig

Merkbaar

Niet 
merkbaar

Risico
Als gevolg van 
opwarming

RFC5

1,1

1,5

2



Punten van zorg, 5 categorieën 
(Reasons for concern ofwel RFC’s)

Effecten op 
plaats-
gebonden
systemen 
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➢ 1,5o opwarming kan al rampzalig zijn!



Wat kunnen we in Nederland verwachten?

Recent rapport van het KNMI:
• Klimaatsignaal ’21
Toekomstverwachting van weer, klimaat en  zeespiegel

KNMI klimaatsignaal 21 Hoe het klimaat in Nederland snel verandert | Rapport | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/25/bijlage-1-knmi-klimaatsignaal-21-hoe-het-klimaat-in-nederland-snel-verandert


Nederland sinds 1900 2oC opgewarmd (wereldwijd: 1,1o)



stijgt

‘s zomers vaker laag
‘s winters vaker hoog

vooral in het voorjaar 
en de zomer

heviger en vaker

steden warmer 
dan hun omgeving

wateroverlast

Hittestress

neemt toe

Wat kunnen we in Nederland verwachten?



Wat kunnen we doen? (1) Aanpassen (adaptatie)

➢ Dit gaat om grote investeringen en heel veel geld

Hittestress



➢ Ook dit gaat om grote investeringen en veel geld

Wat kunnen we doen? (2) beperk CO2 uitstoot (mitigatie)

Trias energetica

Wat kunnen we doen? (2) beperk CO2 uitstoot (mitigatie)



➢Dit gaat om grote investeringen en veel geld

Wat kunnen we doen? (2) beperk CO2 uitstoot (mitigatie)



Baten van mitigatie (opwarming beperken)
SR15_SPM_version_stand_alone_HR.pdf (ipcc.ch)
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Baten van mitigatie2,5
2,7

3 Huidige koers

➢ Mitigatie kost veel geld
Maar zonder mitigatie zullen de negatieve effecten van 
klimaatverandering nog veel duurder uitpakken

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_stand_alone_HR.pdf


Tot slot:

Bij adaptatie en mitigatie gaat het om 
grote veranderingen, 
grote investeringen 
en heel veel geld 
(procenten van het bbp)

Dit is bedreigend voor veel mensen

Voorkom 
dat er groepen in de knel komen, en 
bevorder/bepleit/zorg 
dat de lasten eerlijk verdeeld worden



Biodiversiteit
&

Agroforestry

Jacob Haalstra



Presentatie Agroforestry

Jacob Haalstra                                                                19 januari 2022



Even voorstellen



Een eerste kennismaking met agroforestry



Een walnoot is geen walnoot

Coenen



Landbouwvisie Schouten:

…… en vormen van landbouw die combinaties 

zoeken met bomen en meerjarige gewassen 

(agroforestry). Dit is allemaal goed voor zowel 

de natuur als de landbouw.”











Hoe kunt u helpen





Biodiversiteit
&

Bosbeheer

John Smits



Biodiversiteit bij bosbeheer
John Smits – A Rocha Bennekom

bennekom@arocha.org



Bos in Bennekom



Bos in Bennekom



Bos in Bennekom



Bos in 
Bennekom

• 1899 – oprichting Nederlandsche Heidemaatschappij 
(Heidemij)

• Ontginning woeste gronden

• Aanleggen en in stand houden bossen

• Aanleggen en onderhouden van 
bevloeiingsvelden en 
grondverbeteringswerken

• 1899 – oprichting Staatsbosbeheer

• Aankoop en aanleg van bos (stuifzand)

• Houtproductie

• Landinrichting

• Natuurbescherming (1928)

• Recreatie



Biodiversiteit en bosontwikkeling



Vogels & 
bosbeheer

Oude en dikke 
bomen: pijlers van 

het bos

Bijna alle soorten 
zijn gebaat bij 

dikke, oude bomen

Specifiek:

Boomklever

Bosuil

Spechten

Kauw, holenduif, 
spreeuw



Hoe dik zijn dikke 
bomen

• Dikke bomen: 40 cm dbh 

(twee A-4 tjes naast elkaar)

• Zeer dikke bomen: 60 cm dbh

(twee A-4 tjes op z’n kant naast elkaar)



Dode bomen 
(dood hout)

• Belangrijk voor holenbroeders

• Geen of minder last van hars

> Berk (staand dood hout)

> Beuk (ingerotte takken)

• Als voedselvoorziening

> Vele soorten insecteneters

> Zwarte specht





Ontwikkeling 
van de 
bosbodem





Insecten & 
bosbeheer

• Aantal insectensoorten

> Hoog (inl. eik, berk, wilg)

> Middel (grove den, populier, beuk)

> Laag (spar, esdoorn)



Bosstructuur 
en struiklaag

• Arme bodem (vuilboom, 
lijsterbes, vogelkers)

• Rijke bodem (meidoorn, 
hazelaar, vlier)

Struikvormende soorten

Jonge bomen



Struiklaag in 
bossen

Belangrijk voor struweelvogels, 
zoals:

• Zomertortel

• Winterkoning, Roodborst

• Zanglijster, Merel

• Zwartkop

• Matkop

• Goudvink

(rood: Rode Lijst soort)



Bosstructuur

• Ongemengde bossen

> gelijkjarige, éénsoortige opstanden

> weinig vogels en insecten

• Gemengde bossen

> gevarieerde, ongelijkjarige opstanden

> grotere variatie boomsoorten

> struikvormers









Multifunctioneel 
bosbeheer

Geïntegreerd bosbeheer (combinatie 
natuur-recreatie-hout-water-klimaat)

Beheermaatregelen

• Groepenkap / verjongingskap

• Uitkap / plenterbos

Niet gunstig voor ALLE soorten



Beheermaatregelen

• Vogels van vlaktes en 
bosranden (kale fase)

• Nachtzwaluw

• Geelgors

• Draaihals

• Boomleeuwerik

• Boompieper

(rood: Rode Lijst soorten)





Beheermaatregelen

• Vogels van vlaktes en 
bosranden (struikfase)

• Grasmus

• Spotvogel

• Braamsluiper

• Tuinfluiter

• Grauwe klauwier

(rood: Rode Lijst soorten)











Biodiversiteit 
bij bosbeheer

Kiezen voor boomsoorten (naaldbos of loofbos / 
inheems of uitheems)

Structuur verbetering en menging

Variatie in leeftijdsklassen opbouw

Dood hout

Veteranenbomen

Verbeteren strooiselvertering 





Meedoen met werken in de natuur?

• A Rocha Bennekom / Ede

> bennekom@arocha.org

> ede@arocha.org

• Website www.arocha.nl

mailto:bennekom@arocha.org
mailto:ede@arocha.org
http://www.arocha.nl/


Wat kan ik
doen?



Workshop 25 april 2022 
De Levende Tuin
• Wanneer heb je nu een echte levende tuin? De 

basisprincipes en de behoeften van verschillende 
diergroepen worden behandeld. 

• Daarnaast ga je aan de slag met een schetsontwerp voor 
(een deel van) jouw tuin.

• Voorafgaand aan de workshop krijg je een kleine 
huiswerkopdracht. Ook krijg je tijdens en na de workshop 
diverse informatiematerialen opgestuurd waarmee je direct 
aan de slag kunt!

• Workshopleider: Nynke Groendijk, o.a. Bloemrijk Bennekom
• Tuinervaring is niet nodig. 



Wat kan ik doen?
In Bennekom
• Workshop De Levende Tuin – 25 april 2022
• Bloemrijk Bennekom
• Natuurwerkdagen met A Rocha
• In de buurt á la De Voortuin Bennekom
• Tuinambassadeur worden
• Afkoppelen hemelwaterafvoer – subsidie Bennekom Oost
• Subsidie groene daken Ede
• Operatie Steenbreek Ede
• Plantenbieb of zadenruil

Nationale initiatieven
• NK-tegelwippen
• Maai-mei-niet
• Waarneming.nl

Bloemrijk Bennekom

Van Hof tot Hoeve Duurzaam

Tegelwippen GroenestraatPlantenbieb
De Voortuin 
Bennekom



40 dagen
competitie
Circulariteit

2022



Minder consumeren / postmaterialisme: 
spullen delen, ruilen, repareren, 
eerlijke/duurzame spullen





40 dagen
competitie 2022

• 5 weken praktische opdrachten

• R-ladder strategie in de praktijk

• Interactief, meedoen, competitie

• Elke week stapje verder op de R-

ladder

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. 
Een economie zonder afval, waarbij alles draait op 

herbruikbare grondstoffen.



Competitie 2022

• 5 weken praktische opdrachten

• R-ladder strategie in de praktijk

• Interactief, meedoen, competitie

• Elke wek stapje verder op de R 

ladder



Discussie



Bedankt allemaal!

Afsluiting
• Aanmelden nieuwsbrief?
• Meedoen of starten initiatief?
• Agenda:

❑ 2 maart & 13 april: competitie
❑ 25 april: workshop levende tuin

Kernteam:
• Gerard van der Laan (gerard@)
• Gerben Spies (gerben@)
• Han Krijgsman (han@)

Mail:
• info@duurzaambennekom.nl www.duurzaambennkom.nl


