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Gemiddelde jaartemperatuur vanaf 1706 
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Gemiddelde jaartemperatuur in NL 
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Spectaculaire veranderingen in natuur 

Herfst 
10 dagen 

Voorjaar 
18 dagen 



Invloed klimaatverandering op soorten 



Gevoel van urgentie ontbreekt 





Waarom communiceren we zo weinig 



Monitoren en 
analyseren effect 
klimaatverandering op 
natuur 

Gevolgen veranderingen 
voor samenleving 

Ontwikkelen en 
uitvoeren aanpassingen 
aan veranderingen 

Communiceren / 
bewustwording 

 

De Natuurkalender 





Zeespin uit Stille Oceaan heeft Nederlandse 
kust bereikt 

foto: Jan Vossen 



Top 10 insecten in huis: Papiervisje 

foto: M ike Brooks 



Aandacht massamedia 



Foto: Hans Smid 



Belang van frequente publiekscommunicatie 

 Bekendheid over het bestaan &belang 
 Draagvlak in samenleving 
 Betere afstemming met publiek/partners 
 Vrijwilligers 
 Motivatie partners, financiers, vrijwilligers 
 Financiering 
 Nieuwe ideeën 
 Identificeer problemen/oplossingen 
 Meer media-aandacht 
 Journalisten bouwen referentie op 

 



Genetische biodiversiteit potentie? 

 Technologie en innovaties. 
 Bekende gewassen, bomen en dieren. 
 Enorm maatschappelijk belang. 
 Beïnvloedt door mondiale bedreigingen. 
 Cultuurhistorisch. 
 Internationaal vooraanstaand. 
 Diversiteit in betrokken organisaties. 
 Plaatsgebonden. 
 Indrukwekkende aantallen. 



Tot de verbeelding sprekend 

 Groentegenenbank: > 20 soorten, 23 
duizend monsters. 
Commerciële rassen, landrassen, 
boerenrassen en wilde verwanten > 100 
landen. 

 Aantal inseminatiedoces: 300 duizend (7 
soorten, 61 rassen). 

 Levende genenbank bossen: 60 soorten, 
3700 exemplaren. 





Agrobiodiversiteit in het nieuws 



Benadruk het waarom 



Content Marketing 



 

Dank voor de aandacht! 
 
Arnold.vanvliet@wur.nl 
Tel: 0317-485091 
Naturetoday.com 
Twitter.com/arnoldvanvliet 
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