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Deelnemende landen: Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, IJsland, Italië, Letland, 

Montenegro, Nederland, Slowakije, Zwitserland, Oekraïne, Groot-Brittannië. 

Waarnemer: Royal Society for the Protection of Birds, Groot-Brittannië 

Achtergronddocumenten zijn te vinden op: http://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/group-of-

experts-on-climate-change. Hier verschijnt t.z.t. ook het officiële verslag. 

Het programma bestond uit presentaties van de voortgangsrapportages van (bijna) al de aanwezige 

landen, enkele inhoudelijke presentaties en discussie. Er was geen specifiek thema.  

 

Voortgangspresentaties landen 

Algemeen: Omdat er geen instructie is voor wat betreft vorm en inhoud, zijn de rapportages heel 

verschillend. Dat blijkt al eerder te zijn gesignaleerd, en deze keer werd er aan het eind van de 

bijeenkomst gevraagd om een standaard format, zodat er in het vervolg ook vergelijking en 

samenvatting mogelijk wordt.  

Inhoudelijk: Vanuit Nederlands perspectief was met name de presentatie van Groot-Brittannië 

interessant: Daar zijn met behulp van klimaatenvelopmodellen kwetsbaarheidsanalyses uitgevoerd voor 

ongeveer 4000 soorten. Een van de conclusies is dat beschermende gebieden zowel voor het koloniseren 

van nieuw geschikte gebieden als voor het zo lang mogelijk behouden van soorten in minder geschikt 

wordende gebieden belangrijk is: aan de voorkant van de klimaatenvelop worden natuurgebieden eerder 

gekoloniseerd door opschuivende soorten, en aan de achterkant houden soorten het in natuurgebieden 

langer uit.   

De Nederlandse presentatie (bijgesloten) viel in goede aarde, er was vooral belangstelling voor de 

Klimaatbufferprojecten. 

Communiceren over klimaatverandering en biodiversiteit 

(Verbeteren van) de communicatie over klimaatverandering en biodiversiteit is onderkend als een 

belangrijk punt.  Lucas Sánchez Sampedro, wetenschappelijk manager van het bedrijfje Sciensee dat in 

de communicatie van wetenschappelijke resultaten naar beleidsmakers specialiseerd is, hield een 

presentatie over het werk van zijn bedrijf en de factoren die daarbij belangrijk zijn: met name gebruik 

van de goede, voor de doelgroep begrijpelijke terminologie en een goede timing. Er is een manual in de 

maak, een eerste versie is hier te vinden: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680

64e897 

In feite sluiten de ervaringen en adviezen naadloos aan bij wat we in het BESAFE project vonden over de 

effectiviteit van argumenten voor biodiversiteit: maatwerk qua formulering, keuze en toonzetting 

(positief werkt veel beter), passend bij situatie, en op tijd qua beslissingsproces (www.besafe-

project.net, tool.besafe-project.net).  

Interessante conclusie was verder dat plaatjes en verhalen veel effectiever zijn dan cijfers en grafieken.  

Klimaatverandering en beschermde gebieden  

Hierover werd een presentatie gegeven door Oliver Watts, RSPB, gebaseerd op het rapport ‘The nature of 

CCClimate Change. Europe’s wildlife at risk’ 

(http://www.rspb.org.uk/Images/natureofclimatechange_tcm9-409709.pdf) 



Algemeen beeld: recent werk suggereert dat temperatuurstijging weleens veel sneller kan gaan dan 

eerder gedacht. Goed management wordt dan belangrijk om soorten in staat te stellen zich aan te 

passen. Met name goed landschapsbeheer is nodig om weerstand, veerkracht en aanpassingsvermogen 

op te bouwen.  

Nieuw werkprogramma voor Klimaatverandering en behoud van biodiversiteit 

Het nieuwe werkprogramma voor Klimaatverandering en behoud van biodiversiteit voor de komende 

twee jaar (in december 2015 vastgesteld door het Standing Committee) werd gepresenteerd door de 

opsteller, Brian Huntley, gevolg door een discussie over de prioriteiten voor de komende twee jaar. De 

lidstaten moeten de acties in het werkprogramma uitvoeren, de experts geven advies.  

De belangrijkste uitkomst van de discussie was dat het verkennen / vaststellen van de kwetsbaarheid 

van soorten door lidstaten eerste prioriteit is, omdat daardoor duidelijk wordt voor welke soorten actie 

urgent is. 

Samenvatting belangrijke punten discussies  

Zowel tussendoor als aan het einde van de bijeenkomst vonden discussies plaats. Voor punten die 

hierboven nog niet aan de orde geweest zijn is die als volgt samen te vatten: 

− Een belangrijk punt om onder de aandacht te brengen is dat klimaatverandering, en de effecten 

ervan, al aan de gang zijn. Het is niet iets wat zich in de toekomst gaat afspelen, er is nu al 

sprake van een achterstand in de aanpassing van soorten en ecosystemen, en een ‘uitsterf-

achterstand’ van soorten die nog wel aanwezig zijn op plaatsen waar de omstandigheden 

eigenlijk niet meer geschikt zijn, maar die –als geen actie wordt ondernomen*- genoemd zijn 

om te verdwijnen. 

− Er wordt voorgesteld om voor de 3e keer een jaar van Natuurbehoud te organiseren. Dat zou dan 

2017 moeten zijn. 

− Het paradigma voor het beheer van beschermde gebieden moeten verschuiven naar processen 

en dynamiek. We moeten verandering, aanpassing, faciliteren. 

− Een heel belangrijk punt is dat we duidelijk moeten maken dat natuur geen deel van het 

probleem is, maar voor klimaatverandering deel van de oplossing (bijvoorbeeld: de Nederlandse 

klimaatbuffers). Dit haakt aan bij het punt over de communicatie: het is veel positiever 

ingestoken.  

− Voor wat betreft het nut van beschermde gebieden bij het tegengaan van klimaateffecten op de 

biodiversiteit is het verder nuttig om duidelijk te maken dat dit ook bijdraagt aan de nuttige, 

‘economische’ biodiversiteit, bijvoorbeeld omdat grote natuurgebieden als kerngebieden voor de 

Groene Infrastructuur fungeren en ook belangrijk zijn voor het behoud van genetische 

hulpbronnen.  

 

 


