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Nieuwe wereldwijde 
WWF-campagne: 
Seize Your Power

WWF wil investeringen 
heroriënteren naar 
hernieuwbare energie

De nieuwe WWF-campagne voor de promotie 
van duurzame, hernieuwbare energie – Seize 
Your Power – wil belangrijke organisaties die 
investeren in nieuwe energiebronnen, overtuigen 
om 40 miljard dollar investeringen te verschuiven 
van fossiele brandstoffen als steenkool, olie en 
gas naar de ontwikkeling van milieuvriendelijke, 
hernieuwbare energie. Die ommekeer in de 
investeringen is dringend nodig en van cruciaal 
belang om de wereld sneller te laten overstappen 
op klimaatveilige energie.

Op 5 juni – Wereldmilieudag – lanceerde WWF 
de campagne Seize Your Power om te komen tot 
een grote verschuiving in de investeringen voor 
energieproductie van fossiele brandstoffen naar 
duurzame, hernieuwbare bronnen. Een online 
petitie waarmee mensen over de hele wereld meer 
investeringen in hernieuwbare energie konden 
eisen, leverde meer dan 45 000 handtekeningen 
op. De campagne loopt in meer dan 20 landen en 
richt zich onder andere tot particuliere financiële 
instellingen, pensioenfondsen en soevereine 
vermogensfondsen.

Yolanda Kakabadse, voorzitter van WWF 
Internationaal, stelde de campagne voor  in 
Colombia, tijdens een vergadering van de 
Inter-Amerikaanse bank met de Colombiaanse 
president Juan Manuel Santos en enkele 
ministers voor energie en milieu uit de regio.

WereldWiJde CamPagNeS - SeiZe YOUr POWer

In de loop van haar 52-jarig bestaan 
heeft WWF heel wat campagnes 
gevoerd om aandacht te vragen 
voor prangende problemen en om 
oplossingen te zoeken. Vandaag 
heeft WWF een aantal wereldwijde 
campagnes opgestart om ernstige 
en dringende milieuproblemen 
en bedreigingen aan te pakken. 
Onze eerste campagne was gericht 
op de illegale handel in planten 
en dieren, gevolgd door een 
campagne rond investeringen in 
hernieuwbare energie in plaats van 
fossiele brandstoffen. En er werd 
ook een campagne opgestart tegen 
de dreiging tot olieboring in het 
waardevolle Afrikaanse Virunga 
Nationaal Park.

grote investeerders stappen 
af van steenkool als 
energiebron
De Wereldbank en de Europese Investeringsbank 
kondigden in juli allebei aan dat ze niet langer 
zullen investeren in steenkoolcentrales. 
Steenkool is een fossiele brandstof die het lokale 
milieu vervuilt, schadelijk is voor de gezondheid 
en bijdraagt aan de klimaatverandering. WWF 
heeft beide organisaties opgeroepen om hun 
investeringen in fossiele brandstoffen volledig 
stop te zetten en over te stappen op hernieuwbare 
energie. WWF vroeg de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling om hetzelfde te 
doen.

Vijf Scandinavische landen beloofden in 
september niet langer overheidsfinanciering te 
verlenen voor nieuwe steenkoolcentrales overzee. 
Daarmee horen nu ook Denemarken, Finland, 
IJsland, Noorwegen en Zweden bij de groeiende 
groep investeerders die afwillen van energie op 
basis van steenkool.
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Franse oliegigant Total blijft 
uit het park

VN-organisatie vraagt om niet 
naar olie te zoeken in Virunga

Als reactie op een open brief van WWF aan 
de investeerders heeft oliemaatschappij Total 
beloofd niet naar olie te boren binnen de huidige 
grenzen van het Virunga Nationaal Park dat 
wereldbekend is om zijn berggorilla’s. Als 
oudste nationaal park van Afrika is het wettelijk 
beschermd, maar 85% van de oppervlakte werd 
toegekend als olieconcessie. De ontwikkelingen 
voor oliewinning kunnen heel schadelijk zijn voor 
het park en zijn natuurwaarde, omdat ze kunnen 
gepaard gaan met seismische tests, ontbossing en 
een grotere aanwezigheid van mensen. Dat alles 
bedreigt de natuur en het levensonderhoud van 
de plaatselijke bevolking.

WWF vraagt nu ook de Britse oliemaatschappij 
SOCO – het enige bedrijf dat binnen het park aan 
de slag wil gaan – om die plannen te laten varen 
en te beloven dat het niet zal raken aan gebieden 
die behoren tot het VN-Werelderfgoed.

Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO – dat 
de meest waardevolle natuurlijke en culturele 
plaatsen op aarde aanduidt – maakt zich zorgen 
om de plannen voor oliewinning in het Virunga 
Nationaal Park en vraagt de vergunningen voor 
oliewinning in te trekken. Virunga was een van 
de eerste werelderfgoedgebieden in Afrika. Het 
park kent een rijke biodiversiteit en er wonen 
meer dan 50 000 mensen. De oliewinning zou een 
enorme verwoesting veroorzaken en het park zou 
het statuut van werelderfgoed verliezen.

Uit een nieuwe studie met de titel ‘The Economic 
Value of Virunga National Park’ blijkt dat het 
nationaal park 1,1 miljard dollar per jaar en  
45 000 permanente arbeidsplaatsen kan opleveren 
indien het park op duurzame wijze wordt 
ontwikkeld en niet wordt overgeleverd aan de 
mogelijk schadelijke oliewinning.

WereldWiJde CamPagNeS - VirUNga

WWF lanceerde een noodcampagne 
om het oudste nationale park van 
Afrika, Virunga, te beschermen tegen 
olieboringen en het mogelijk verlies 
van het beschermd statuut. Het park 
is niet alleen een van de plaatsen 
met de grootste biodiversiteit 
op aarde, maar is ook essentieel 
voor het levensonderhoud van de 
plaatselijke bevolking. Ondanks 
decennia van onrust levert het park 
nog elk jaar 48 miljoen dollar aan 
bestaansmiddelen. Het is ook een 
bron van eiwitten (vis) en zoet water 
voor tienduizenden mensen. En 
nu wordt dit symbolische gebied 
bedreigd door oliewinning. WWF 
trekt de grens.
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afrikaanse leiders 
veroordelen illegale handel 
in wilde soorten 

VS-president kondigt acties 
aan tegen misdaden tegen 
flora en fauna 

De Afrikaanse leiders bevestigen dat de recente 
grootschalige stroperij en illegale handel in planten 
en dieren een belangrijke bedreiging vormen voor de 
nationale veiligheid en duurzame ontwikkeling en ook 
de natuurrijkdommen in Afrika verwoest. Tijdens de 
vergadering van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 
(ADB) in Marrakesh in mei stelden ADB-voorzitter 
Dr. Donald Kaberuka en de president van Gabon, Ali 
Bongo Odimbo, de Marrakesh-Verklaring van ADB 
en WWF voor: een actieplan met tien punten om de 
misdaden tegen flora en fauna te bestrijden met een 
betere wetshandhaving, strengere straffen en meer 
samenwerking, onder andere om de vraag te beperken.

Tijdens een VN-vergadering in New York in september 
lanceerden vooraanstaande regeringsleiders een oproep 
voor VN-acties ter bestrijding van de misdaden tegen 
planten en dieren. Deze misdaden bedreigen de vrede 
en hebben banden met de georganiseerde misdaad.

Tijdens een staatsbezoek aan Tanzania in juli 
stelde de Amerikaanse president Barack Obama 
dat het stropen en smokkelen van dieren een 
bedreiging vormt voor de Afrikaanse natuur en 
vandaag is uitgegroeid tot een gecoördineerde 
slachting in opdracht van gewapende bendes en 
misdaadgroepen. Hij kondigde een hele reeks 
maatregelen aan, zoals een multidisciplinaire 
presidentiële ‘task force’ over de illegale handel 
in planten en dieren. Deze task force zal steun 
bieden in de strijd tegen stroperij, in de regionale 
ordehandhaving en het beperken van zowel de 
illegale handel als de vraag. In landen als Tanzania 
gaan natuurlijke rijkdommen, maar ook levens 
van parkwachters en ordehandhavers verloren. 
Dit vergt een internationale tussenkomst. WWF 
vraagt alle regeringen – vooral in landen met een 
hoge vraag zoals China, Vietnam, Thailand en de 
VS – om de illegale handel en de vraag hard aan 
te pakken.

WereldWiJde CamPagNeS - illegale HaNdel iN Wilde SOOrTeN

De campagne van WWF tegen de 
illegale handel wil iets doen aan de 
recente escalatie van het illegaal 
doden en verhandelen van olifanten 
en neushoorns. De campagne richtte 
zich met succes tot de hoogste 
overheidsniveaus om erop te wijzen 
dat het probleem zowel schadelijk 
als wijdverspreid is en dringend en 
doeltreffend moet worden aangepakt 
in het belang van de dieren en de 
gebieden waar zij leven, duurzame 
economische ontwikkeling en de 
nationale veiligheid.

Nieuwe populaties voor 
neushoorns moeten risico 
spreiden
De crisis van de Afrikaanse neushoorns illustreert 
op tragische wijze de nood aan actie tegen de 
illegale handel.

In Kenia hebben de zwarte neushoorns het 
zwaar te verduren. De populatie daalde in 2013 
tot minder dan 600 dieren. In 2012 werden 30 
neushoorns vermoord voor hun hoorn en in 2013 
zijn er nog eens 37 op illegale wijze gedood. Als 
reactie heeft de overheid van Kenia in augustus 
21 neushoorns verplaatst om nieuwe populaties 
te vormen op veiligere locaties.

Ook Zuid-Afrika werkt met nieuwe populaties in 
veiligere gebieden. Het land staat voorop in de 
oorlog tegen de neushoorn en het illegaal doden 
neemt er nog altijd toe: van slechts 13 illegaal 
gedode neushoorns in 2007 naar 448 in 2011, 
668 in 2012 en meer dan 670 in 2013 – nog meer 
dus dan in heel 2012.
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Vorderingen in strijd tegen de 
handel in haaienvinnen

Oproep tegen handel en 
gebruik van haaienvinnen 
in JakartaIn Hong Kong kreeg WWF grote steun voor 

de campagne om een eind te maken aan de 
consumptie van haaienvinnen. In september 
vaardigde de regering een verbod uit op 
haaienvinnen en blauwvintonijn op officiële 
diners en meer dan 250 bedrijven en traiteurs 
hebben haaienvinnen van de kaart geschrapt.

In Singapore – samen met Hong Kong een van de 
belangrijkste bestemmingen voor haaienvinnen 
– probeerde WWF samen met bedrijven die 
zeevruchten en vis verkopen duurzame keuzes 
te promoten. Met succes: de twee grootste 
supermarktketens van Singapore, Cold Storage 
en NTUC Fairprice, hebben zich ertoe verbonden 
producten op basis van haaien uit de rekken 
te halen en 10 hotels hebben nu ook geen 
haaienvinnen meer op de kaart staan.

De vicegouverneur van de Indonesische provincie 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, wil optreden 
als WWF-ambassadeur voor de ‘Save Our Sharks’-
campagne. Hij riep restauranthouders in Jakarta 
City op om niet langer producten op basis van 
haai te verkopen en te verbruiken, in afwachting 
van wetgeving die een verbod zal opleggen. 
Indonesië is een van de 20 landen die massaal 
haaien vangen. Elk jaar worden in totaal meer 
dan 100 miljoen haaien gedood, vooral voor hun 
vinnen. Op drie maanden tijd heeft WWF 11 000 
handtekeningen ingezameld voor een petitie voor 
een verbod op de consumptie van haaienvinnen.

regiONale CamPagNeS – HaaieN 

Als toproofdieren spelen haaien 
een cruciale rol voor de gezondheid 
van de oceanen op aarde. Maar zij 
worden massaal uitgeroeid: elk 
jaar worden naar schatting 100 
miljoen haaien gedood, meestal voor 
haaienvinnensoep die in Azië als 
delicatesse geldt. Haaien planten 
zich ook traag voort. De WWF-
afdelingen in Azië en het gebied van 
de Stille Oceaan voeren campagne 
om te verhinderen dat hun landen 
nog langer haaienvinnen importeren, 
verkopen en consumeren.
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aantal tijgers in Nepal 
stijgt weer 

regelmatig onderzoek nodig 
om toename tijgers te
bevestigenVolgens een in juli aangekondigd onderzoek 

leven er in Nepal naar schatting 198 tijgers in 
de vrije natuur – een stijging met 63% sinds de 
vorige telling in 2009. Daarmee is Nepal koploper 
onder de landen waar tijgers leven, die in 2010 
beloofden het aantal tijgers op hun grondgebied 
tegen 2022 te verdubbelen. Er komen tijgers 
voor in het Terai Arc landschap, een prioritair 
gebied voor WWF dat bestaat uit 15 beschermde 
gebieden en andere terreinen in Nepal en India. 
Het nationale onderzoek gebeurde voor het eerst 
in samenspraak met India en beide landen zullen 
de resultaten voor het hele Terai Arc landschap 
later dit jaar bekendmaken. De Nepalese 
schattingen tonen alvast een sterke groei in 
het Bardia Nationaal Park, waar de populatie 
verdrievoudigd is tot naar schatting 50 tijgers, en 
in Chitwan, waar de grootste tijgerpopulatie van 
het land leeft.

WWF vroeg alle 13 landen waar tijgers leven om 
tegen 2022 een aantal tijgertellingen uit te voeren. 
Die moeten nagaan of het mogelijk zal zijn het 
aantal tijgers te verdubbelen, zoals afgesproken 
tijdens de Tijgertop van 2010 in Sint-Petersburg, 
georganiseerd door de Russische overheid en de 
Wereldbank. De landen waar tijgers voorkomen, 
maakten daar afspraken over maatregelen tegen 
de handel en voor de bescherming van tijgers om 
hun aantal te verdubbelen tot 6000 tegen 2022, 
het volgende Jaar van de Tijger volgens de Chinese 
kalender. Het aantal tijgers in de vrije natuur is 
moeilijk vast te stellen, omdat de dieren in ruige 
en afgelegen gebieden leven en zeer schuw zijn. 
Maar nieuwe onderzoekstechnieken, zoals het 
gebruik van duurzamere cameravallen, maken de 
tellingen gemakkelijker en nauwkeuriger.

regiONale CamPagNeS – TiJgerS 

De WWF-campagne ‘Jaar van de 
Tijger’ in 2010 was van cruciaal 
belang om wereldwijd inspanningen 
op gang te brengen voor de 
redding van de tijger. Samen met 
vele partners stippelden we een 
wereldwijde strategie uit om het 
aantal tijgers te verdubbelen. En 
in de landen waar tijgers leven, 
werkten we samen met de overheid 
en anderen aan nationale plannen 
om de bescherming te verzekeren.

Jim Leape

Algemeen directeur WWF 
International 

internationale samenwerking 
voor bescherming van 
katachtigen
Rusland en China hebben afspraken gemaakt 
om samen de Amoertijger en Amoerpanter 
aan hun landsgrenzen te beschermen. In juni 
ondertekenden ze een akkoord om gezamenlijk de 
tijgers, panters en hun prooidieren op te volgen 
in een netwerk van beschermde gebieden in de 
provincies Primorsky in Rusland en Heilongjang 
in China. Er werden al tijgers gespot die de grens 
oversteken.

WWF dringt aan op de erkenning van een 
grensoverschrijdende beschermde corridor die 
het Bardia Nationaal Park in Nepal zou verbinden 
met een natuurreservaat in India waardoor grote 
zoogdieren als olifanten, neushoorns en tijgers 
noord- en zuidwaarts kunnen trekken tussen de 
beschermde gebieden. Het voorstel voor deze 
Karnalicorridor wordt gedwarsboomd door 
plannen voor de aanleg van wegen en dammen.
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Bossen in Paraguay krijgen 
betere bescherming 

Nog meer succes voor earth 
Hour 2013 

De regering van Paraguay heeft haar wet op Zero 
Deforestation – die de ontbossing moet stoppen 
in het zwaar bedreigde Atlantische Woud – 
verlengd tot eind 2018. Het Atlantisch Woud, 
een prioritair gebied voor WWF, telt 7% van alle 
bekende planten- en diersoorten op aarde. Maar 
van de vroegere oppervlakte blijft nu nog maar 
7% over in Paraguay, Brazilië en Argentinië. In 
2004 kende Paraguay de grootste ontbossing 
van continent. Toen kwam er een eerste 
moratorium op de houtkap, dat de ontbossing 
met 90% verminderde. WWF gebruikte Earth 
Hour 2013 om steun te werven voor de intussen 
derde verlenging. WWF werkt ook samen met de 
overheid en verenigingen aan een programma dat 
betaling voorziet voor milieudiensten, waarbij 
grondeigenaars die hun bos niet kappen, kunnen 
rekenen op een vergoeding.

De Earth Hour-campagne 2013 van WWF in 
Rusland kon rekenen op de steun van 127 000 
mensen voor een verbod op de industriële 
houtkap in beschermde bossen in een gebied 
dat twee keer zo groot is als Frankrijk. De 
Russische regering bereidt nu aanpassingen 
aan de boswetgeving voor, die moeten worden 
besproken en goedgekeurd in de Staatsdoema.

Na een brede volkscampagne voor de bescherming 
van de zee naar aanleiding van Earth Hour 2013 
stemde de Argentijnse senaat unaniem in met de 
oprichting van ‘Banco Namuncurá (Burdwood)’, 
een mariene reservaat van 3,4 miljoen hectare. 
Op die manier wordt nu drie keer meer zee 
beschermd in Argentinië, al bestaat er nog 
onenigheid over een klein gebied.

earTH HOUr

Earth Hour startte in 2001 als een 
actie om de lichten te doven in één 
enkele stad en is uitgegroeid tot de 
grootste actie voor het milieu ter 
wereld, in meer dan 150 landen 
en 7000 steden en gemeenten. 
Door de unieke mix van lokale 
acties en massale deelname online 
betekent Earth Hour voor de 
wereldgemeenschap al veel meer 
dan dat ene uur voor de aarde, 
met ‘crowdsourcing’-acties van 
individuele personen, bedrijven, 
organisaties en regeringen voor 
de natuur overal ter wereld. Earth 
Hour Blue zet nu de stap van 
evenement naar beweging. Door 
crowdsourcing en crowdfunding 
voor doelen, creativiteit en innovatie 
zal Earth Hour Blue steun bieden 
aan dringende initiatieven voor het 
milieu over de hele wereld.
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Vooruitgang voor natuur-
behoud in Colombia en Peru

Veelbelovend nieuws uit het 
hart van Borneo

In juni vierden lokale gemeenschappen, 
natuurbehoudinstanties en WWF tien jaar 
succes bij het herstel van het grootste complex 
van moeraslanden in Peru. Het 3,8 miljoen 
hectare grote wetland van Abanico del Pastaza, 
tussen de Pastaza- en Corriente-rivier in het 
Amazonegebied werd bedreigd met vervuiling als 
gevolg van olieboringen. Maar de bevolking kwam 
in actie: de populatie van vissen en schildpadden 
kon zich herstellen en de olieboringen worden nu 
van nabij opgevolgd.

Colombia versterkt zijn nationale netwerk van 
beschermde gebieden om te voldoen aan de 
doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag. Er 
zijn nieuwe beschermde gebieden ingesteld in de 
Caribische Zee – voor diepzeekoralen – en in het 
Amazonewoud – voor het tropisch regenwoud.
Daar beslaat het Nationaal Park van Chiribiquete 
meer dan 3 miljoen hectare.

In Oost-Kalimantan op het Indonesische eiland 
Borneo zijn met videocameravallen voor het 
eerst beelden gemaakt van de zwaar bedreigde 
Sumatraanse neushoorns. Dat zette de overheid 
ertoe aan om meteen schattingen van het aantal 
dieren te verspreiden en maatregelen voor hun 
bescherming op te stellen.

Op 300 000 hectaren grond zijn meer dan 
50 000 bomen geplant in het kader van een 
herstelproject in het Hart van Borneo, het laatste 
grote regenwoud van Azië en een prioritair gebied 
voor WWF. Op basis van plaatselijke kennis 
legden families uit drie dorpen een beboste 
corridor aan tussen twee nationale parken. Een 
veldschool van WWF over duurzame landbouw 
moedigde de mensen aan om samen problemen 
aan te pakken. Het project wil de druk verlichten 
op het natuurlijke bos, een belangrijk gebied voor 
orang-oetans, en de zoetwatertoevoer verzekeren.

BiOdiVerSiTeiT

Ons hoofddoel is de integriteit van 
de meest bijzondere natuurgebieden 
op aarde te verzekeren. 
Het komt er onder andere op aan 
de biodiversiteit te vrijwaren in 
beschermde gebieden met een 
hoge prioriteit en de populaties 
te herstellen van soorten met de 
hoogste ecologische, economische en 
culturele waarde.

Nieuw beschermd gebied 
rond de mekong 
De Cambodjaanse regering heeft 56 km 
moerasbos in de Mekong beschermd om cruciale 
bedreigde soorten en de visvangst te vrijwaren. 
Het gebied in het noorden van het land bestaat 
uit rivierbos, waterlopen en eilandjes en er 
leven iconische soorten als de Irrawaddydolfijn. 
WWF werkte samen met de overheid en de 
plaatselijke gemeenschappen om de bevolking te 
sensibiliseren en duurzame bestaansmiddelen te 
bieden. Op die manier is een duurzaam beheer 
van kritieke hulpbronnen als vis en hout voor 
de lokale bevolking mogelijk en vermindert de 
druk op het gebied, dat wordt bedreigd door 
schadelijke en illegale visvangst, mijnbouw en 
houtkap. Maar plannen voor dammen in de 
bovenloop van de Mekong vormen ook een zware 
bedreiging voor de ecosystemen en de inkomens 
van de bevolking.
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Verbod op olieboringen in 
prioritair mariene gebied

de bescherming van  
zee- en zoetwaterdolfijnen

Tien jaar campagne voor de bescherming van 
een prioritair mariene beschermd gebied van 
wereldbelang leverde in oktober eindelijk succes 
op toen de Noorse regering aankondigde dat de 
Lofoten niet zullen worden opengesteld voor 
de oliewinning. WWF heeft altijd gesteld dat de 
Lofoten – met het paaigebied voor het grootste 
kabeljauwbestand ter wereld, het grootste 
bekende koudwaterkoraalrif en een van de 
grootste zeevogelkolonies van Europa – op 
termijn veel meer waard zijn voor de biodiversiteit 
en duurzame ontwikkeling dan een inkomen uit 
olie op korte termijn. De beslissing om het boren 
naar olie tegen te gaan, geldt ook voor andere 
kustgebieden als Vesteralen, Senja, More en Jan 
Mayen, en delen van de hoge Noordpool.

Mexico gaat duurzame vismethodes invoeren 
ter bescherming van de zwaar bedreigde 
vaquitadolfijn, het kleinste en meest zeldzame 
zeezoogdier ter wereld. De minder dan 200 
vaquita’s die er nog zijn, komen enkel voor in de 
Golf van California aan de westkust van Mexico, 
waar zij worden bedreigd door drijfnetten. Een 
oproep van WWF om de vaquita te beschermen 
dankzij duurzame vismethodes, leverde de 
steun op van 38 000 mensen in 127 landen. De 
drijfnetten worden vervangen door netten die op 
selectievere wijze vis vangen en de vissers krijgen 
een compensatie en een opleiding om de netten 
te gebruiken.

Bolivia gaat de boto beschermen, een 
zoetwaterdolfijn die vooral in twee stroomgebieden 
voorkomt. De aanwezigheid van meer dan 4500 
dolfijnen wijst erop dat de zoetwaterecosystemen 
in een goede gezondheid verkeren.

Nieuw-Zeeland moet ernstig 
bedreigde dolfijn redden
Vooraanstaande mariene wetenschappers maken 
zich ernstig zorgen over het overleven van de 
Mauidolfijn. Daarom vragen zij onmiddellijke 
maatregelen van de regering om alle gebieden 
waar de dolfijn nog voorkomt te beschermen. Er 
zijn naar schatting nog maar 55 dieren in leven 
en telkens wanneer een dolfijn sterft omdat hij 
verstrikt raakt in een visnet – de belangrijkste 
doodsoorzaak – komt het overleven van de 
soort in het gedrang. In juni voorspelde het 
Wetenschappelijk Comité van de Internationale 
Walvisvaartcommissie dat de dolfijn over 20 
jaar zeker zal zijn uitgestorven, tenzij zijn 
volledige leefgebied wordt beschermd tegen het 
vissen met drijf- en sleepnetten. Nadat WWF 
70 000 oproepen voor meer bescherming had 
ingezameld, stelde de Nieuw-Zeelandse regering 
voor het gebied waar drijfnetten verboden zijn uit 
te breiden, maar dat zal de dolfijn nog altijd niet 
volledig beschermen.

©
 N

at
io

na
l G

eo
gr

ap
hi

c 
S

to
ck

/F
lip

 N
ic

kl
in

/M
in

de
n 

P
ic

tu
re

s 
/ W

W
F

©
 E

rli
ng

 S
ve

ns
en

 / 
W

W
F-

C
an

on

Conservation Highlights     | januari 2014 | 9 
BiOdiVerSiTeiT  [vervolg]

©
 S

ilv
ia

 S
ca

rli

Lees meer op www.wwf.be



indonesië legt ontbossing 
twee jaar langer aan banden

Verband tussen uitbreiding 
pulp- en palmolieplantages 
en rookwolken in aziëIn juni verlengde de Indonesische regering 

het moratorium op ontbossing met twee jaar. 
Daardoor worden geen nieuwe kapvergunningen 
afgeleverd voor een totale oppervlakte van 43 
miljoen hectare primair woud en veengebied in 
bossen met een grote natuurwaarde en plantages. 
WWF is verheugd over deze belangrijke maatregel 
om de ontbossing tegen te gaan en vraagt om een 
eensgezinde aanpak van het bosbeheer, die de 
planning van de centrale en de lokale overheid zou 
coördineren. Het moratorium kan leiden tot beter 
beheerde bossen en tot minder koolstofuitstoot 
door het kappen van bos. Indonesië heeft ook 
een agentschap opgericht voor de uitvoering van 
het nationale programma REDD+ (Reducing 
Emissions from Deforestation and forest 
Degredation), dat compensatie voorziet voor het 
financiële verlies dat ontstaat door de bomen niet 
te kappen.

WWF herhaalt de oproep om een ‘zero burn’-
beleid in te stellen, want uit satellietbeelden 
blijkt dat bijna 90% van de brandhaarden die 
Singapore en delen van Maleisië in de ergste 
rookwolken sinds 1997 hulden, zich voordeden 
in de Indonesische provincie Riau op het eiland 
Sumatra. Veel van die branden woedden in 
veengebieden, wat kan leiden tot een hoge uitstoot 
van koolstofdioxide, een belangrijke oorzaak van 
klimaatverandering. De oproep werd gelanceerd 
door een Indonesische ngo-coalitie ‘Eyes on the 
Forest’ – met onder andere WWF, Jikalahari 
en Wahli. Er bestaat al lang discussie over het 
kappen van bos en de aanleg van plantages voor 
houtpulp en palmolie. Een ‘zero burn’-beleid 
zou het gebruik van vuur om bos vrij te maken 
strafbaar maken.

VOeTaFdrUK

VN-verdrag over rivieren is 
bijna realiteit
Dertig landen zijn toegetreden tot het VN-verdrag 
over het grensoverschrijdend gebruik van rivieren. 
Nu zijn er maar vijf landen meer nodig vóór 
dit essentiële akkoord van kracht kan worden. 
WWF heeft tien jaar geijverd voor dit verdrag, 
dat de rechten en plichten vastlegt van staten die 
gebruik maken van dezelfde zoetwatersystemen 
en de samenwerking tussen staten bevordert.

Om de toekomstige watervoorziening van Mexico 
te helpen veiligstellen, werkt WWF samen met 
de Nationale Watercommissie CONAGUA aan 
een programma om de waterstromen veilig te 
stellen die nodig zijn voor het behoud van de 
milieufuncties in 780 000 km2 hydrologische 
bekkens, waaronder ook 55 waterrijke gebieden 
die onder de Ramsarconventie vallen en 97 
beschermde gebieden. Het initiatief zit op 
schema om tegen 2014 de decreten voor de eerste 
19 bekkens klaar te hebben.
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De tweede hoofddoelstelling van 
WWF is het beperken van de 
ecologische voetafdruk van de 
mensheid, zodat we kunnen leven 
binnen de grenzen van onze planeet. 
Dit is gebaseerd op sterke principes 
en focust op onze voetafdruk op het 
vlak van koolstof, grondstoffen en 
water, want dat heeft de grootste 
impact op de biodiversiteit. 
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Nieuw initiatief voor 
duurzamere zalmkweek

de strijd om het 
groot Barrièrerif

Een nieuw initiatief voor een duurzamere 
aquacultuur van zalm probeert de sociale en 
milieu-impact van een van de populairste 
soorten kweekvis ter wereld permanent en 
drastisch te verminderen. In het kader van het 
‘Global Salmon Initiative’ kondigden 15 grote 
zalmproducenten – die 70% van de wereldwijde 
zalmkweek vertegenwoordigen – in augustus 
in het Noorse Trondheim aan dat ze hun 
kwekerijen zullen certificeren volgens de norm 
van de ‘Certification Council’, die is opgericht 
met de hulp van WWF. Het is de bedoeling om 
zo de impact van de zalmkweek in enkele van 
de ecologisch belangrijkste regio’s op aarde 
drastisch te beperken. 
Sinds vijf jaar is de kweek van vis belangrijker 
geworden dan de visvangst. Aquacultuur is nu 
de grootste bron van vis en zeevruchten voor 
menselijke consumptie en sinds twee jaar wordt 
er wereldwijd meer vis dan rundvlees gekweekt.

De campagne voor de redding van het Groot 
Barrièrerif in Australië #fightforthereef kreeg een 
extra impuls omdat het Werelderfgoedcomité van de 
VN de federale Australische regering en de regering 
van Queensland heeft gevraagd geen ontwikkeling 
toe te staan die de werelderfgoedwaarden van het 
rif kan schaden. De geplande ontwikkeling van 
megahavens voor de export van delfstoffen dreigt het 
wereldbekende rif aan te tasten en kan schadelijk zijn 
voor de rijke natuurwaarden en ook voor het toerisme 
op en rond het rif, goed voor 6 miljard Australische 
dollar aan inkomsten en 60 000 banen. De vooruitgang 
die werd geboekt op het vlak van waterkwaliteit en 
afvalwater uit de landbouw zou kunnen verloren gaan 
wanneer miljoenen ton materiaal van de zeebodem 
wordt weggebaggerd voor havenontwikkeling en in 
het rif wordt gedumpt. WWF eist de stopzetting van 
alle havenontwikkeling tot er een plan is om het rif 
behoorlijk te beschermen. In juni werden miljoenen 
mensen op Twitter gemobiliseerd om hun steun te 
betuigen aan het iconische rif.

Positieve stappen naar een 
duurzame visserij
Het grootste visgebied van koolvis ter wereld 
draagt nu het label van de Marine Stewardship 
Council (MSC). WWF had aanvankelijk vragen 
bij de certificering van de visvangst in de Zee 
van Okhotsk in Rusland en tekende daar eerder 
dit jaar nog bezwaar tegen aan. Maar intussen 
zijn er afspraken gemaakt over aanpassingen 
in de vismethoden en dankzij monitoring zal 
de Russische visserij worden hervormd tot een 
duurzamer systeem.

WWF is verheugd over het eerste uitgebreide 
beheerplan voor duurzame exploitatie van 
belangrijke visbestanden in de Middellandse 
Zee en hoopt dat dit een grote stap voorwaarts 
is naar een verantwoorde visserij. Het plan werd 
in mei aangekondigd en heeft betrekking op een 
visgebied waar vooral kleine vis uit de diepzee 
wordt gevangen, zoals sardienen en ansjovis in de 
Adriatische Zee.
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VS steekt tandje bij in strijd tegen 
klimaatverandering

mexico in actie tegen de 
klimaatverandering 

In juni kondigde de Amerikaanse president 
Barack Obama zijn klimaatplan aan. Dat plan zal 
grenzen stellen aan de koolstofvervuiling door 
steenkoolcentrales – de belangrijkste bron van 
CO2-uitstoot in de VS – en een eind maken aan 
overheidsfinanciering voor dergelijke centrales 
overzee. WWF is opgetogen, maar vindt wel 
dat nog meer inspanningen nodig zijn om de 
doelstellingen voor emissiereductie te halen. We 
blijven aandringen op veel meer Amerikaanse 
financiering voor de productie van hernieuwbare 
energie in het buitenland.

Op een vergadering in juli spraken de VS en China 
maatregelen af tegen de klimaatverandering. 
Het gaat onder andere om acties voor een 
beperking van de CO2-uitstoot van zware auto’s, 
slimme elektriciteitsnetten om het gebruik van 
hernieuwbare energie te bevorderen en efficiënt 
energieverbruik in gebouwen.

Mexico lanceerde onlangs een Visie op de 
Klimaatverandering 2050, die de weg wijst 
naar een koolstofarme toekomst, met een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
met 50% in vergelijking met het jaar 2000. De 
visie vloeit voort uit de baanbrekende wet op de 
klimaatverandering die vorig jaar in Mexico is 
goedgekeurd.

Om de beschermde gebieden in Mexico een 
grote rol te geven bij de bescherming van de 
biodiversiteit en te komen tot meer mitigatie en 
aanpassing aan de klimaatverandering, werkt 
WWF samen met de Nationale Commissie voor 
de Beschermde Gebieden en andere organisaties 
bij het afbakenen van een natuurbehoudnetwerk, 
met ook biodiversiteitscorridors die meer dan 
1750 gewervelde soorten de kans zal bieden om 
zich te verspreiden.

KlimaaT

Snellere klimaatverandering 
vergt actie
Volgens het vijfde evaluatierapport van 
werkgroep 1 van het Intergouvernementeel 
Panel voor Klimaatverandering (IPCC) verloopt 
de klimaatverandering sneller, intenser en vaak 
tegen een ongekend tempo. Het hoofd van het 
WWF-initiatief voor klimaat en energie Samantha 
Smith stelt dat we nu dringend moeten ingrijpen 
of dat er anders vreselijke nieuwe gevolgen zullen 
opduiken. Sinds het laatste grote IPCC-rapport 
van 2007 zijn de gletsjers sneller verdwenen, is de 
zeespiegel sneller gestegen en is er meer ijs aan 
de Noordpool verdwenen dan voorspeld. Ook de 
verzuring van de oceanen is toegenomen en dat 
vormt samen met de opwarming van het zeewater 
een grote bedreiging voor mariene ecosystemen 
als koraalriffen. WWF roept regeringen en 
investeerders op om niet langer te investeren 
in klimaatverandering veroorzakende fossiele 
brandstoffen, maar in veilige, hernieuwbare 
energiebronnen.
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WWF eert jonge mariene 
natuurbeschermster

erkenning voor eminente
leiders in het natuurbehoud 

Tijdens de jaarlijkse WWF-conferentie in 
Wyoming in de VS mocht Kerstin Forsberg, 
een 28-jarige Peruaanse mariene biologe en 
campagnevoerster, de Prijs van de Voorzitter 
van WWF Internationaal 2013 in ontvangst 
nemen. Die prijs onderscheidt inspirerende 
verwezenlijkingen van mensen van jonger dan 
30 jaar over de hele wereld die zich inzetten 
voor het natuurbehoud. Kerstin leidt in Peru 
een onderzoek met de hulp van de bevolking 
en leidt initiatieven voor milieueducatie en 
participatieve duurzame ontwikkeling. Voor 
ze in 2007 oprichtster-directrice werd van de 
non-profitorganisatie ‘Planeta Océano’, was zij 
als vrijwilligster actief bij veel groepen voor de 
bescherming van de oceanen en milieueducatie.

Twee eminente natuurbeschermers kregen in 
juni de onderscheiding van ‘Leader for a Living 
Planet’. Dr. Thomas Lovejoy werd bekroond 
voor zijn unieke bijdrage aan het wereldwijde 
natuurbehoud, waaronder de ‘debt-for-nature 
swap’, zijn werk tegen de versnippering van bos 
en zijn pleidooi voor natuurbehoud als prioriteit 
voor de wereld. 

Dr. Trudy Ecofrey werd erkend voor haar 
enthousiaste leiding bij het herstel van fauna en 
flora in de Northern Great Plains van de VS en 
haar steun aan de Oglala Sioux en de National 
Park Service voor het instellen van het eerste 
Amerikaanse nationale park dat beheerd wordt 
door de inheemse bevolking en het opnieuw 
invoeren van de Noord-Amerikaanse bizon in dat 
gebied.

WWF viert voorvechters voor 
duurzame visserij
Tijdens de jaarlijkse WWF-conferentie werden ook 
‘Conservation Merits’ uitgereikt aan voorvechters 
voor een duurzame visserij in de Middellandse 
Zee. Dr. Sergi Tudela leidde zelf meer dan tien 
jaar lang de campagne tegen overbevissing van 
blauwvintonijn en voor een gezond herstel van 
de historische visbestanden. Na een jarenlange 
strijd tegen hebzucht en gevestigde belangen 
heeft de Internationale Commissie voor het 
Behoud van de Atlantische Tonijn (ICCAT) op 
het moment dat de tonijnbestanden op instorten 
stonden eindelijk geluisterd naar de wetenschap 
en de quota verlaagd: de visbestanden beginnen 
zich nu te herstellen. Een comité met alle partijen 
die betrokken zijn bij de artisanale vangst van 
zandspiering in de Middellandse Zee kreeg een 
eervolle vermelding voor zijn vernieuwende, 
participatieve en niet-hiërarchische aanpak voor 
een duurzaam visserijbeheer.
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WWF heeft eveneens als doel de 
ecologische voetafdruk van de 
mensheid te beperken, zodat we 
kunnen leven binnen de grenzen van 
onze planeet. Dit is gebaseerd op 
sterke principes en focust op onze 
voetafdruk op het vlak van koolstof, 
grondstoffen en water, want dat 
heeft de grootste impact op de 
biodiversiteit.

meNSeN



WWF houdt milieudebatten 
in abu dhabi

Paus Franciscus roept op tot 
bescherming van amazonewoud

Voor zijn derde TEDxWWF-conferentie in mei in 
Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) nodigde WWF elf inspirerende sprekers uit 
om ideeën en oplossingen uit te wisselen onder het 
thema ‘One Planet Living’. De gesprekken gingen 
onder andere over de uitvinding van biobricks, 
het organiseren van sociale bewegingen, zonne-
energie, milieueducatie en het nieuwe concept 
van Earth Hour Blue, waarbij crowdsourcing en 
crowdfunding dienen om natuurbehoudacties 
over de hele wereld te steunen. De hashtag 
#TEDxWWF werd het meest ‘trending topic’ in de 
VAE, wat bewees dat de bijeenkomst met succes 
het uitwisselen van oplossingen voor duurzame 
ontwikkeling had gepromoot.

Tijdens de Wereldjongerendag in Brazilië in 
juli lanceerde paus Franciscus op zijn eerste 
internationale reis een oproep aan de Braziliaanse 
bisschoppen om op te komen voor het 
Amazonewoud en zijn bewoners. Hij vroeg ook 
aan jongeren over de hele wereld om het milieu op 
onze planeet te beschermen. WWF was verheugd 
over deze oproep voor respect en bescherming. 
Paus Franciscus is een van de belangrijkste 
wereldleiders die in een van zijn belangrijkste 
eerste toespraken een pleidooi houdt voor de 
natuur en de vele bedreigde soorten en gebieden. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden WWF 
en de Alliantie van Religies en Natuurbehoud 
(ARC) een gezamenlijke brief geschreven aan 
Zijne Heiligheid om hem te vragen de jonge 
katholieken op te roepen om mee te ijveren tegen 
de verwoesting in het Amazonewoud.
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OP KOmST

earth Hour goes blue!

Op zaterdag 29 maart 2014 begint naar aanleiding 
van Earth Hour een nieuwe fase voor het WWF- 
initiatief voor massaal engagement. Earth Hour 
Blue zal gebruik maken van crowdsourcing en 
crowdfunding om steun te bieden aan projecten 
van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling 
over de hele wereld. Op die manier kan Earth 
Hour evolueren van een jaarlijks gebeuren naar 
een wereldwijde beweging die gemeenschappen 
de mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid 
op te nemen voor hun leefomgeving.

Bescherming van speciale 
plaatsen en soorten
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In november 2014 heeft het World Parks 
Congress plaats in Sydney in Australië. Tijdens 
deze tienjaarlijkse bijeenkomst bekijken 
milieuministers, deskundigen van beschermde 
gebieden, vertegenwoordigers van plaatselijke 
gemeenschappen, donoren en ngo’s welke 
vooruitgang er is geboekt bij de bescherming 
en het beheer van de meest waardevolle 
natuurgebieden en soorten op aarde. Sinds zijn 
oprichting in 1961 heeft WWF steun geboden bij 
het instellen, financieren en/of beheren van meer 
dan één miljard hectaren beschermd gebied op het 
land en in de zee. Dat is een grotere bijdrage dan 
eender welke andere natuurbehoudorganisatie 
en een van de belangrijkste verwezenlijkingen 
van WWF voor de bescherming van de 
biodiversiteit en het ondersteunen van duurzaam 
levensonderhoud zoals visserij en bosbouw. 
WWF zal dit forum gebruiken om sterke banden 
met partners te creëren en op zoek te gaan naar 
nieuwe uitdagingen rond prioritaire zaken.
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Top over de ijsbeer

40 jaar geleden ondertekenden de vijf landen waar 
ijsberen leven het verdrag over de bescherming 
van de ijsbeer. Dat verdrag heeft met succes de 
grootste bedreigingen voor dit schitterende dier 
–sportjacht en commerciële vangst –aangepakt. 
De totale ijsbeerpopulatie is aangegroeid tot 20 
à 25 000 dieren. Maar de klimaatverandering en 
het daaruit voortvloeiende slinken van het zee-
ijs in de zomer, dat van levensbelang is voor de 
ijsberen, hun prooidieren en andere soorten op 
het ijs, bedreigt nu steeds meer het overleven 
van veel symbolische soorten op de Noordpool. 
In december komen de vijf betrokken landen – 
Canada, Denemarken, Noorwegen, Rusland en 
de VS – opnieuw bijeen in Moskou om het tot nu 
toe behaalde succes te vieren en na te gaan hoe 
ze de ijsbeer gezien de klimaatverandering ook de 
komende 40 jaar kunnen beschermen.
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Cruciale klimaattop van 2014 
in Peru
WWF is verheugd dat Peru in december 2014 zal 
optreden als gastland voor de vergadering op hoog 
niveau van de VN Framework Conventie inzake 
klimaatverandering (UNFCCC). WWF meent dat 
Peru als ontwikkelingsland en als land met heel 
wat bos goed geplaatst is om de kloof te dichten 
tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden over 
de manier om de klimaatverandering aan te 
pakken, onder andere door de CO2-uitstoot uit 
ontbossing en aantasting van het bos te beperken.
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WWF-Vlaanderen vzw 

Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel

tel: +32 2 340 09 99
fax: +32 2 340 09 46

Conservation highlights is een halfjaarlijkse publicatie door Rob Soutter (rsoutter@wwfint.org) en Stéfane 
Mauris (smauris@wwfint.org) van de dienst Communicatie en Marketing van WWF International.Conservation 
Highlights is te vinden op One WWF en panda.org
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780 000 Km2

127 000
127 000 mensen tekenden 
de petitie van WWF voor 
Earth Hour in Rusland en 
betuigden zo hun steun voor 
een betere bescherming van 
bedreigde Russische bossen

Het programma voor de 
watervoorraden in Mexico wil 
in 780 000km² hydrologische 
bekkens de milieufuncties 
veiligstellen en zorgen voor een 
duurzame watervoorziening op 
lange termijn 

30
Intussen zijn al 30 landen 
toegetreden tot het VN-Verdrag 
voor grensoverschrijdende 
rivieren, zodat er nog maar 
5 landen moeten toetreden voor 
het verdrag in werking treedt

WWF-Highlights in cijfers

63%
Een onderzoek naar tijgers 
in de vrije natuur in Nepal 
wijst op een toename van de 
populatie met 63% tot naar 
schatting 198 dieren. Daarmee 
is Nepal koploper onder de 13 
landen waar tijgers voorkomen, 
die tegen 2022 proberen hun 
tijgerpopulatie te verdubbelen 
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Onze misse
Het verlies van biodiversiteit op aarde tegengaan en 
bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie 
leeft met de natuur.
www.wwf.be


