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Brummen heeft bijzondere natuur!

• Overgang  tussen Veluwe en IJssel

• Grote variatie natuur 
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Brummen: bijzondere natuurgebieden 

▪ Landgoederen Leusveld en Voorstonden: 

• Mozaïek van bossen en bloemrijke graslanden

• Drogere en nattere delen

• Natuur gevoed door kwelwater vanaf de Veluwe

• Beken, vochtige beekbossen

Kleine ijsvogelvlinder
Kamsalamander

Klokjesgentiaan
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NATUUR HEEFT LAST VAN 
KLIMAATVERANDERING 
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Terugtrekkende soorten

Uitbreidende soorten Centrale soorten

Verschuivende klimaatzones: verschuivende  soorten 

40% soorten natuurbeleid 
in beweging  
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Grilliger en extremer weer door klimaatverandering

◼ Grotere kans op lokaal uitsterven soorten

◼ Mislukte bloei geen reproductie

• 2017 late vorst na zeer zacht voorjaar 

◼ Sterfte door te grote droogte

• 2018 zeer nat daarna extreem droog en warm



template

Mismatches in de voedselketen

◼ De Bonte vliegenvanger heeft zijn 
legtijd vervroegd 

◼ Maar niet genoeg om de 
rupsenpiek op te kunnen vangen 
als er jongen zijn  

Onderzoek Marcel Visser en Christian Both

Bonte vliegenvanger



template

Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

◼Natuur voortdurend in transitie:  soorten verdwijnen en 
verschijnen

◼Weersextremen en mismatches vergroten kans op lokaal 
uitsterven

◼Condities voor bijzondere natuur gaan achteruit:

• slechtere waterkwaliteit

• te droog 
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◼ Verlies van bijzondere soorten 

◼ Verminderde veerkracht en herstelvermogen ecosystemen

◼ Verlies van diensten die de biodiversiteit ons levert:

• Vruchtbare bodem 

• Bestuiving fruit en andere gewassen 

ook in de (moes)tuin

• Insecten die plaagsoorten bestrijden

• Recreatie, natuurbeleving ,welbevinden

Niets doen leidt tot afname soortenrijkdom
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Hoe kunnen wij de natuur helpen om zich aan te
passen aan klimaatverandering? 
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Sturen op condities die natuur veerkrachtiger maken 

▪ VERBINDEN:  versterk de groene
infrastuctuur in het landelijk gebied

▪ OPPERVLAKTE: grotere populaties kunnen
beter tegen een stootje

▪ HETEROGENITEIT: risicospreiding, 
bufferen extremen: te veel en te weinig
water
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Maatregelen die voordeel hebben voor alle gebruikers

▪ Natuur inzetten voor klimaatadaptatie landbouw en waterbeheer: 

• Water vasthouden en opvangen in accoladeprofiel

• Verbindingszone natuur

▪ Middelen beschikbaar om het natuurlijke systeem robuuster te 
maken en ons landschap mooier

Bron: Waterschap De Dommel
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Veel dank voor uw aandacht.
www.landschapsnetwerkbrummen.nl


