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Veranderend klimaat en veranderende natuur: wat 

betekent dit voor uw onderneming?  

De zomer van 2018 was extreem droog en 

warm. Diverse records zijn gebroken. Omdat 

meer mensen naar buiten trekken zijn dit voor 

de meeste leisure ondernemers gouden tijden. 

De voorspelling is dat dit soort zomers vaker 

zullen voorkomen. Maar ook andere gevolgen 

van klimaatverandering zullen zich steeds 

meer manifesteren: hevige regen- en 

hagelbuien, zware stormen, zomersmog en 

indirecte effecten, zoals het meer voorkomen 

van infectieziekten en plagen. Als 

recreatieondernemer kunt u profiteren van de 

gevolgen van klimaatverandering, maar er zijn 

ook risico’s waarop u zich dient voor te bereiden. Veel van deze risico’s hebben te maken met 

de verandering van natuurlijke processen, die aan de gang zijn. En omdat u met uw 

onderneming dicht op de natuur zit is dit direct voor u merkbaar. IVN natuureducatie biedt u 

aan deze risico’s met u in beeld te brengen.  

 

 

Risico’s       
De directe risico’s van het vaker voorkomen van extreem weer zijn evident:  

 door zware hagelbuien en hevige stormen kan veel schade ontstaan 

 pieken in de neerslag leidt tot wateroverlast 

 tropische dagen leiden tot hittestress en slapeloze nachten bij uw gasten 

 langdurige droogte vraagt om extra beregening van het groen rondom uw onderneming. 
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Door de verandering van de natuurlijke processen treden er echter ook veel indirecte risico’s op. 

Vaak wordt gezegd ‘de natuur is van slag’, maar eigenlijk wordt hiermee bedoeld: de natuur speelt in 

op de veranderende omstandigheden. Voorbeelden van indirecte risico’s zijn 

 toename van overlast door muggen, wespen en andere insecten 

 toename infecties via (drink-) water (b.v. Legionella) 

 vaker voorkomen van algenbloei en botulisme in meertjes en vennen 

 toename van beten van teken en van andere ziekte overbrengende dieren en  

 langere bloeiperiode van pollen producerende planten en bomen, die overlast geven voor 

mensen, die last hebben van hooikoorts.  

 

 
 

De meeste van deze indirecte risico’s kunnen, als deze zich daadwerkelijk manifesteren, het bezoek 

van gasten in uw onderneming sterk beïnvloeden. Zowel de directe als indirecte gevolgen van 

klimaatverandering kunnen dus veel impact hebben op uw onderneming. Het loont de moeite om 

deze in goed beeld te brengen, zodat u tijdig passende maatregelen kan nemen.    

 

   

Aanbod: Analyse van de gevolgen voor uw onderneming 
IVN Natuureducatie kan voor uw onderneming de gevolgen van klimaatverandering en hoe de 

natuur hierop inspeelt analyseren. Zowel de positieve als negatieve effecten worden daarbij in beeld 

gebracht. Aan de hand van een checklist wordt in een gesprek met u op een rij gezet wat voor uw 

onderneming van belang is. Vooral de veranderingen in de natuur komen hierbij aan de orde. Het 

resultaat van deze analyse is een lijst met potentiële risico’s, waarbij de meest urgente risico’s in 

overleg met u zijn vastgesteld. Waar mogelijk wordt daarbij ook al aangegeven wat de natuur kan 

betekenen in het verminderen van de risico’s .   

 

Voor de uitvoering van de analyse is enige basis informatie over de onderneming noodzakelijk, 

zoals: aard en omvang van de onderneming, welke activiteiten vinden er plaats, hoe is de 

onderneming gesitueerd en overzicht van gebouwen en terrein met omgeving. De medewerkers met 

wie het gesprek plaatsvindt dienen goed inzicht te hebben in de totale onderneming, zodat een 

goede inschatting kan worden gemaakt van de belangrijkste risico’s. IVN Natuureducatie brengt 

kennis in over de natuur en natuurlijke processen en de effecten van klimaatverandering en stelt een 

bondig analyse rapport op. Uitvoering van deze analyse kost € 950,- , excl. BTW.     

  

           


