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eartH HoUr

WWF startte in 2007 in Sydney 
met Earth Hour als burgeractie uit 
protest tegen de klimaatverandering 
en als dringende oproep voor 
actie. Sindsdien is Earth Hour 
razendsnel uitgegroeid tot de 
grootste milieuactie ter wereld, in 
meer dan 150 landen. De actie gaat 
intussen veel verder dan slechts één 
symbolisch uur en is nu een forum 
waar mensen oproepen tot actie voor 
het klimaat en andere wereldwijde, 
regionale en lokale prioritaire 
milieuthema’s.  

earth Hour event Kaapstad bekroond als 
earth Hour Capital 2014   

Earth Hour brak in maart 2014 nieuwe records 
op het vlak van wereldwijde deelname, met 162 
landen en gebieden en 7000 steden. Dit jaar 
werd Earth Hour Blue gelanceerd, dat impact 
wil hebben via initiatieven op het vlak van 
‘crowdsourcing’ en ‘crowdfunding’ om mensen in 
staat te stellen hun stem of hun geld te gebruiken 
voor steun aan WWF-projecten.  

Earth Hour kon dit jaar rekenen op de hulp van 
Spider-Man. Hij probeerde deelnemers over de 
hele wereld te inspireren om ‘superhelden’ voor 
de planeet te worden via hun inzet voor Earth 
Hour Blue. De regisseur, producenten en acteurs 
van de nieuwe film ‘The Amazing Spider-Man 
2’ waren present  op het topevent van WWF in 
Singapore en hielpen er de lichten van de skyline 
van Marina Bay doven.

In de WWF Earth Hour City Challenge werd 
Kaapstad verkozen tot wereldwijde Earth 
Hour-hoofdstad 2014. De Zuid-Afrikaanse 
stad koos moedig voor hernieuwbare energie 
met een programma voor zonneboilers. Door 
de milieuvriendelijke acties die andere steden 
kunnen overnemen, geldt Kaapstad als model 
voor het Zuiden. Meer dan 160 steden uit 14 
landen namen deel aan de wedstrijd, die de 
ambities van elke stad en de innovaties voor 
een koolstofarme ontwikkeling op lokaal vlak 
beoordeelt. De steden deden mee als steun aan 
de Seize Your Power-eis van WWF om meer te 
investeren in hernieuwbare energie in plaats van 
in fossiele brandstoffen. Meer dan 
300 000 mensen over de hele wereld uitten 
hun steun voor hernieuwbare energie in de 160 
finalistensteden via het sociale mediaplatform 
We Love Cities.

©
 W

e 
lo

ve
 c

iti
es

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

Conservation Highlights     | juni 2014 | 2 



earth Hour 2014 lanceert 
crowdsourcing
In 2014 kreeg het idee om deelnemers aan Earth 
Hour steun te vragen voor milieuacties over 
de hele wereld vaste vorm. Wereldwijd werden 
WWF-crowdsourcingprojecten gelanceerd, om 
te beginnen in de regio van de Stille Oceaan, 
vanwaar Earth Hour de wereld rond trok. 
Enkele voorbeelden:
 

In China draaide Earth Hour rond het thema 
‘Blue Sky’ – de nood om een eind te maken 
aan vervuiling en smog. Daarvoor werd een 
telefoonapp met foto’s gebruikt. Sony Pictures 
beloofde 4000 ton CO2 te compenseren via 
met energiezuinige vuurtjes die voldoen aan de 
‘Gouden Standaard’ van WWF om de druk op 
het woud te verlichten en de reuzenpanda te 
beschermen;
Op initiatief van jongeren ging het Earth Hour-
Kampioenenteam aan de slag in 31 steden in 
Indonesië. De sociale media berichtten over 
energiebesparing, verminderd gebruik van 
plastic, boomplantacties en gebruik van het 
openbaar vervoer; 
In de Verenigde Arabische Emiraten bereikte 
het Earth Hour-bericht #maketheswitch meer 
dan 5 miljoen mensen. Het riep op tot een 
overstap naar energiezuinige verlichting. Een 
onderzoek wees uit dat 84% van de mensen de 
overstap wil maken;
Voor het derde jaar op rij namen meer dan 
100 000 mensen in Rusland deel aan een 
milieupetitie van Earth Hour. Die eiste in 2014 
een betere bescherming voor vijf bedreigde 
soorten, waaronder de Amoerpanter. Vorige 

petities leidden tot een betere bescherming van 
mariene gebieden en het duurzaam beheer van 
uitgestrekte bosgebieden;
In Madagaskar werden meer dan 2000 
energiezuinige vuurtjes verdeeld om de 
druk op het woud te verlichten en een 
crowdfundingproject op de website van Earth 
Hour bracht geld bijeen voor nog eens 500 
vuurtjes;
In Finland steunden 20 000 mensen de eis 
voor een eerlijk subsidiëringsbeleid voor 
zonne-energie. #EarthHourSuomi was de 
meest getweete hashtag in het land en gaf de 
actie een enorme boost;
Een petitie tegen de geplande Ptolemaida 
V-steenkoolcentrale in Griekenland verzamelde 
12 000 handtekeningen. Deze zal worden 
overhandigd aan de regering en KfW, de 
financierende bank en de enige investeerder;
Een groot hotel beloofde 40 hectare bomen aan 
te planten in het Earth Hour-bos in Oeganda en 
het programma adopt-a-village wil het verband 
leggen tussen het aanplanten van bomen en 
milieuvriendelijke energietechnologieën in 
kwetsbare gemeenschappen;
Het Earth Hour-evenement in Lima in Peru 
was een oefening voor de klimaatconferentie 
die daar later dit jaar zal plaatshebben;
In de week voorafgaand aan Earth Hour 
hielpen vrijwilligers in Chili vijf stranden 
schoonmaken als opwarming voor de jaarlijkse 
Nationale Kustopruimdag in maart;
De stad Medellín in Colombia kreeg via de 
campagne We Love Cities de prijs van het 
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publiek in de Earth Hour City Challenge; 
De viering van Earth Hour in Argentinië 
steunde een wetsvoorstel voor de plaatsing 
van energie-efficiënte waterverwarmers die 
evenveel gas besparen als elk jaar nodig is voor 
800 000 woningen.

eartH HoUr [vervolg]
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oeSo beslist tegen Soco Verzet tegen olieplannen van 
Soco neemt toe

Een agentschap van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) onderzoekt aantijgingen van 
mensenrechtenschendingen en inbreuken 
op de milieubescherming door de Britse 
oliemaatschappij Soco International PLC bij 
haar werk in Virunga, een werelderfgoedsite 
in Centraal-Afrika. Het onderzoek werd 
aangekondigd in februari na een klacht van 
WWF dat Soco de OESO-normen op het vlak 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
overtreedt. Het zou gaan om intimidatie, 
bedreiging en onwettelijke opsluiting van lokale 
actievoerders en het achterhouden van informatie 
over milieurisico’s aan gemeenschappen die 
waarschijnlijk getroffen zullen worden door de 
activiteiten van Soco. De klachtenprocedure voor 
de OESO-richtlijnen is een transparant proces 
dat multinationale ondernemingen aansprakelijk 
stelt om hun verplichtingen na te komen.

In Goma in de Democratische Republiek Congo 
(DRC) protesteerde de lokale bevolking in maart 
op vreedzame wijze tegen de plannen van Soco 
om met seismische tests naar olie te zoeken in het 
Virunga Nationaal Park. De mensen zijn bang dat 
de exploratie hun levensonderhoud zal aantasten 
of verwoesten en zal leiden tot een opflakkering 
van de burgerconflicten in dit gebied waar de 
vrede nog maar net is weergekeerd. 

De Britse regering deelde in oktober mee dat ze 
zich verzet tegen de activiteiten van Soco in het 
Virunga Nationaal Park en noemde het gebied 
een ‘bedreigde’ Werelderfgoedsite. 

Meer dan 675 000 mensen tekenden de WWF-
petitie die eist dat het Virunga Nationaal Park 
wordt beschermd tegen de schadelijke gevolgen 
van de olie-exploratie.

WereldWIJde CampagNeS - VIrUNga

In haar 53-jarige bestaan voerde WWF 
al heel wat campagnes om aandacht 
te vragen voor belangrijke problemen 
en naar oplossingen te streven. Recent 
lanceerde WWF opnieuw enkele 
wereldwijde campagnes over prangende 
milieuproblemen en -bedreigingen. De 
eerste was gericht tegen de illegale handel 
in planten en dieren. Daarna volgde 
een campagne om minder te investeren 
in fossiele brandstoffen en meer in 
hernieuwbare energie. En verder was 
er nog een campagne over de dreigende 
olie-exploratie in het Afrikaanse Virunga 
Nationaal Park.

total laat Werelderfgoedsites 
voortaan met rust 
In februari deelde het VN-agentschap voor het 
Werelderfgoed mee dat de olie- en gaswinning 
en de mijnbouw een steeds grotere bedreiging 
vormen voor het werelderfgoed en dat de Franse 
oliegigant Total heeft aangekondigd niet naar olie 
en gas te zullen zoeken in Werelderfgoedsites. 
Dat is een enorme overwinning voor WWF 
dat actie had gevoerd tegen Total en eiste dat 
het bedrijf de Werelderfgoedsites met rust 
zou laten. Total had eerder ook al beloofd om 
weg te blijven uit het Virunga Nationaal Park 
in de Democratische Republiek Congo, het 
oudste beschermde gebied in Afrika met een 
uitzonderlijke biodiversiteit.
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De dringende WWF-campagne Draw 
the Line wil het Virunga Nationaal Park, 
het oudste nationale park van Afrika, 
redden van olieboringen en de mogelijke 
opheffing van zijn beschermd statuut. 
Het park is een van de plaatsen met de 
rijkste biodiversiteit op aarde en ook 
belangrijk voor het levensonderhoud 
van de plaatselijke bevolking. Ondanks 
decennia van onrust levert het jaarlijks 40 
miljoen dollar aan plaatselijk inkomen op 
– een groot deel van toeristen die naar de 
bekende berggorilla’s komen kijken. Het 
park zorgt ook voor zoet water en eiwitten 
(in de vorm van vis) voor tienduizenden 
mensen. En toch wordt deze unieke plek 
bedreigd door olie-exploratie. Dat is 
werkelijk een stap te ver. 



eBrd belooft af te stappen 
van steenkool 

groeiende steun voor 
overstap van steenkool naar 
hernieuwbare energieWWF verheugt zich over de beslissing van 

de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (EBRD) om de financiering van 
steenkoolcentrales af te bouwen en stop te 
zetten, maar wijst erop dat dit ook echt moet 
gebeuren. De beslissing van de EBRD werd 
meegedeeld in november en maakt deel uit van 
een ongeziene stroom beloften van internationale 
ontwikkelingsbanken om af te stappen van 
energieprojecten op basis van steenkool, omwille 
van hun rampzalige gevolgen voor het klimaat en 
de gezondheid. WWF was ook blij met de andere 
verbeteringen in het energiebeleid van de EBRD, 
zoals energiebesparing en het volgen van de 
duurzaamheidsrichtlijnen van de Internationale 
Vereniging voor Waterkracht. WWF riep de 
andere ontwikkelingsbanken op om het goede 
voorbeeld van de EBRD te volgen. 

Een belangrijk wetenschappelijk rapport van de 
VN vraagt meer dan drie keer zoveel 
investeringen in milieuvriendelijke 
energieoplossingen als belangrijkste maatregel 
om de impact van de klimaatverandering te 
matigen. Het rapport, dat in april verscheen, is 
goedgekeurd door het Intergouvernementeel 
Panel over Klimaatverandering (IPCC) en stelt 
dat investeringen in duurzame, koolstofarme 
energiebronnen een beperkte economische 
impact zullen hebben in vergelijking met de heel 
hoge kosten van niets doen. 
Steeds meer belangrijke financiële instellingen 
en regeringen beloven af te stappen van energie 
op basis van steenkool. Op de lijst staan nu al 
de Wereldbank, de Europese Investeringsbank, 
het Britse en Franse ontwikkelingsagentschap, 
het Exportkredietagentschap van de VS en de 
regeringen van Denemarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 
de VS. 

WereldWIJde CampagNeS  - SeIze yoUr poWer

Seize Your Power, de WWF-
campagne voor milieuvriendelijke, 
hernieuwbare energie, wil belangrijke 
organisaties die investeren in nieuwe 
energiebronnen overtuigen 40 miljard 
dollar minder te investeren in fossiele 
brandstoffen als steenkool, olie en 
gas en dat geld in te inzetten voor de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke 
hernieuwbare energiebronnen. Zo’n 
verschuiving in de investeringen is 
dringend nodig om de wereld snel te 
laten overstappen op klimaatveilige 
energie.
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regIoNale CampagNeS

Als toproofdier 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, een Aziatische 
delicatesse. Haaien planten zich ook 
maar 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.

Vorderingen in strijd tegen 
haaienslachtingen 

diCaprio helpt Nepal het 
aantal tijgers te verdubbelen

Na de uitgebreide publiekscampagnes tegen 
de niet-duurzame slachting van haaien melden 
Hongkong en Singapore, twee belangrijke 
centra voor de invoer van haaienvinnen, 
een verminderde vraag naar haaienvinnen. 
Hongkong noteerde in 2013 een derde minder 
invoer dan in 2012. De binnenlandse verkoop 
van haaienvinnen aan hotels en restaurants in 
Singapore daalde ook met een derde en de prijzen 
kenden een evenredige daling.

Nieuw-Zeeland heeft zich aangesloten bij de circa 
100 landen en staten – waaronder ook Australië, 
de EU en de VS – waar het vangen van haaien 
voor hun vinnen verboden is. Het duurt wel nog 
drie jaar voor het verbod van kracht wordt wat 
betekent dat intussen nog duizenden blauwe 
haaien – de meest gevangen soort – zullen 
worden gedood.

De Leonardo DiCaprio-Stichting schonk WWF 3 
miljoen dollar om de populatie tijgers in Nepal 
tegen 2022 te verdubbelen. In 2010 formuleerde 
de Wereldtijgertop het doel om het aantal tijgers 
in alle landen waar de dieren nog leven, te 
verdubbelen tegen 2022, het volgende Chinese 
Jaar van de Tijger. WWF werkt samen met de 
Nepalese overheid en de plaatselijke bevolking 
in het Terai Arc-landschap om meer patrouilles 
tegen stropers in te zetten, de gebieden waar 
de tijgers zich voortplanten te beschermen 
en activiteiten op te zetten die de mensen een 
inkomen bieden en hun een vergoeding te bieden 
voor het vee dat door de tijgers verloren gaat. 
DiCaprio steunt het werk van WWF voor de tijger 
sinds 2010 en mede daardoor is één populatie 
in Terai Arc aangegroeid van naar schatting 18 
tot 50 tijgers. De verwoesting van de habitat en 
stroperij vormen de grootste bedreiging voor de 
naar schatting 3200 tijgers die nog in de vrije 
natuur leven.
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« De WWF-campagne voor het 
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 waar te maken.»  

Jim Leape, 
voormalig algemeen directeur 
WWF International  



ontwikkeling bedreigt great 
Barrier reef en mekong

overwinningen tegen 
verwoestende ontwikkeling 
in europa In Australië heeft de Natuurbehoudsraad van 

North Queensland met de steun van WWF 
een juridische procedure ingezet die een eind 
moet maken aan het dumpen van drie miljoen 
kubieke meter grond in het Grote Barrièrerif. Dat 
materiaal wordt uitgegraven voor de aanleg van 
een megahaven voor de uitvoer van steenkool. De 
dumping stuit ook op protest bij de toeristische 
sector, want elk jaar levert het toerisme in de 
regio 5 miljard dollar op. 

Een consortium van 39 ngo’s en verenigingen, 
waaronder ook WWF, verzet zich tegen de bouw 
van de Xayaburi-dam in Laos, op de hoofdloop 
van de Mekong. Zij vrezen dat de dam nefast 
zal zijn voor de visserij op de rivier en voor de 
voedselzekerheid van 60 miljoen mensen in de 
regio, die afhankelijk zijn van de visvangst.  

In Griekenland heeft een vonnis van de hoogste 
administratieve rechtbank een eind gemaakt 
aan een strijd van 22 jaar tegen de grootschalige 
omleiding van de rivier Acheloos. De rechter 
volgde de bezwaren van WWF en een coalitie van 
ngo’s en gemeentebesturen tegen de omleiding.

Kroatië heeft zijn plannen opgeborgen om 53 
km van de Donau langs de grens met Servië 
te kanaliseren. Daarbij zouden belangrijke 
natuurgebieden zijn verwoest, onder andere ook 
een bekend vogelparadijs. 

Een WWF-campagne tegen de bouw van kleine 
waterkrachtcentrales in rivieren met een grote 
natuurwaarde in Roemenië boekte succes toen 
de regering zich ertoe verbond een beleid voor 
waterkracht uit te stippelen dat voldoet aan de 
normen van de EU. 
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50 jaar doñana – en nog altijd 
bedreigd
Coto Doñana in Spanje is een van de meest 
waardevolle waterrijke gebieden in Europa. 
Het biedt een veilige rustplaats voor miljoenen 
trekvogels, waaronder veel bedreigde soorten. De 
plannen om de Doñana droog te leggen, trokken 
de aandacht van WWF in de beginjaren van de 
vereniging en trok vooral de aandacht van dr. Luc 
Hoffmann – een van de stichters van WWF en 
een grondlegger van de Ramsarconventie voor de 
bescherming van de belangrijkste wetlands. In 
1963 kocht WWF de grond van Doñana aan. Dat 
was de start voor de bescherming van belangrijke 
gebieden en soorten over de hele wereld. Vijftig 
jaar na dit eerste initiatief voor Doñana strijdt 
WWF samen met lokale groepen tegen nieuwe 
bedreigingen, zoals illegale waterputten die 
verdroging veroorzaken. WWF blijft zich inzetten 
zodat Doñana nog lang een belangrijke stopplaats 
voor trekvogels kan blijven.
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WWF erkent natuurbehoud 
door de bevolking in Namibië 

Steun van bevolking 
essentieel voor bescherming 
van bedreigde soorten WWF heeft het Namibische programma van 

‘communal conservancies’ erkend als ‘Geschenk 
aan de Aarde’ – een onderscheiding voor acties 
die van levensbelang zijn voor het wereldwijde 
natuurbehoud. Dankzij dit vernieuwende 
programma voor natuurbescherming en 
verantwoord toerisme was het mogelijk 
om de populaties wilde dieren te herstellen 
en belangrijke voordelen te bieden aan de 
plaatselijke bevolking. In oktober mocht de 
Namibische president Pohamba in Windhoek 
de felicitaties voor dit programma in ontvangst 
nemen van Chief Anyaoku, voormalig voorzitter 
van WWF International. Dat gebeurde tijdens 
de Wereldtop over Avontuurlijk Reizen. De 
Namibische bevolking heeft intussen 79 gebieden 
ingesteld van in totaal 16 miljoen hectare om de 
natuurlijke rijkdommen en de natuur te beheren. 
Op die manier staat de helft van het land onder 
natuurbeheer en is één op de tien Namibiërs erbij 
betrokkken. Het model wordt overgenomen in 
andere landen.

De drie landen waar berggorilla’s voorkomen – 
de Democratische Republiek Congo, Rwanda en 
Oeganda – hebben afspraken gemaakt rond de 
bescherming van het leefgebied van de gorilla’s 
dat zich over hun grenzen uitstrekt. Zij willen ook 
samen de mogelijkheid van toerisme maximaal 
benutten voor de plaatselijke bevolking. Daarom 
verklaarden de bestuurders van de nationale 
parken van de drie landen in april dat het 
gorillatoerisme belangrijk is voor het inkomen 
van de lokale gemeenschappen. De steun van de 
bevolking is essentieel voor het behoud van het 
toenemende aantal berggorilla’s. 

De populatie van de saiga-antilope in Mongolië is 
aangegroeid van 3000 exemplaren in 1998 tot 
10 000 in 2013. De soort heeft zich ook 
uitgebreid in twee streken waar ze al decennia 
verdwenen was. De strijd tegen de stroperij en 
de samenwerking met lokale veehoeders hebben 
hun vruchten afgeworpen.

BIodIVerSIteIt  

Het overkoepelende doel van WWF 
op het vlak van biodiversiteit is 
de bescherming van de meest 
opmerkelijke natuurgebieden op 
aarde. Dit betreft het behoud van de 
biodiversiteit in zones met een hoge 
prioriteit voor het natuurbehoud 
en het herstel van populaties van 
soorten met de hoogste ecologische, 
economische en culturele waarde.

regionale afspraken voor 
natuurbehoud in europa en de 
Noordpoolregio
Acht Zuidoost-Europese landen, van Albanië in 
het zuiden tot Slovenië in het noorden, willen 
meer samenwerken voor natuurbehoud en 
duurzame ontwikkeling. Zij willen de beschermde 
natuur met 13% uitbreiden, onder andere met 
twee nieuwe nationale parken en drie mariene 
beschermde gebieden. De landen zullen ook 
doelstellingen voor natuurbehoud opnemen 
in hun nationale ontwikkelingsplannen en het 
natuurtoerisme promoten.
De vijf landen waar ijsberen voorkomen, willen 
de toekomst van deze soort veiligstellen, want 
ijsberen hebben het zwaar te verduren door 
de klimaatverandering die hun habitat op 
het ijs bedreigt. Tijdens een internationaal 
forum in december in Moskou maakten 
Canada, Denemarken, Noorwegen, Rusland 
en de VS afspraken over een actieplan voor de 
bescherming van de ijsbeer.
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regeringen verbinden zich tot 
actie tegen de stroperij  

Slachting van 
zuid-afrikaanse neushoorns 
gaat door Tijdens de conferentie over de illegale handel 

in planten en dieren in februari in Londen 
verklaarden 46 landen zich bereid tot ‘afdoende 
en dringende actie’. De Verklaring van Londen 
wil de handhaving versterken, de vraag van 
de consumenten beperken en een duurzaam 
inkomen garanderen voor de bevolking in 
gebieden waar bedreigde dieren en planten 
voorkomen. De smokkel in soorten verwoest 
populaties, maar brengt ook levens van 
wachters in gevaar, belemmert de economische 
ontwikkeling en destabiliseert de samenleving 
door corruptie en criminele netwerken te 
bevorderen. 

De gezamenlijke campagne tegen de illegale 
handel in soorten van WWF en TRAFFIC – de 
organisatie die toezicht houdt op de handel in 
dieren en planten – boekte onlangs een nieuw 
succes. Het Europees Parlement keurde namelijk 
een EU-resolutie goed over criminaliteit in 
verband met in het wild levende dieren en 
planten.

In 2013 doodden stropers 1004 neushoorns 
in Zuid-Afrika – 606 alleen al in het Kruger 
Nationaal Park. Dat is een forse stijging 
tegenover het totaal van 668 in 2012. Voordien 
was het aantal neushoorns al enkele jaren 
geleidelijk aan weer aan het stijgen, maar nu 
dreigt dus weer een ernstige achteruitgang. De 
stroperij bedreigt ook de nationale veiligheid 
in Zuid-Afrika, waar ongeveer 80% van de 
Afrikaanse neushoorns leeft. De hoorn van de 
dieren wordt naar Azië, en vooral Vietnam, 
gesmokkeld, waar hij sterk gegeerd is als 
statussymbool en voor gebruik in de traditionele 
geneeskunde. Zuid-Afrika werkt samen met 
landen die betrokken zijn bij de smokkel en de 
vraag, waaronder Mozambique (een belangrijke 
transitroute), Cambodja, China, Hongkong, 
Thailand en Vietnam, om de illegale handel 
tegen te gaan. Extra inspanningen, meer 
veroordelingen en een beperking van de vraag 
moeten een eind maken aan de smokkel.

Nepal viert jaar zonder 
stroperij
WWF heeft het werk van negen organisaties 
in Nepal bekroond met de WWF ‘Leaders for a 
Living Planet’-prijs omdat er twaalf maanden 
lang geen enkele olifant, neushoorn of tijger 
is gestroopt. De erkende organisaties zijn de 
nationale parken van Chitwan en Bardia en de 
beheercomités van de bufferzones van die parken, 
de bataljons van Nandabox en Narsinghadal en 
de compagnie van Ranadal van het Nepalese 
leger, het centrale onderzoeksbureau van de 
Nepalese Politie en de Nepalese ‘National Trust 
for Nature Conservation’. Terwijl deze soorten in 
andere delen van de wereld sterk te lijden hebben 
van de stroperij, bewijst Nepal dat het met een 
vastberaden aanpak mogelijk is om de stroperij 
te stoppen, de criminaliteit een halt toe te roepen 
en het toerisme voordelen te bieden. Het is al de 
tweede keer dat Nepal een jaar zonder stroperij 
kent.
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Bolivia neemt leiding 
in bescherming van 
zoetwatergebieden 

grijze walvissen en 
monarchvlinders in mexico 

Bolivia heeft het 6,9 miljoen hectare grote 
wetland van Llanos de Moxos in het noorden 
van het land aangeduid als Ramsargebied. In het 
wetland liggen ook de bron van de Madeira – de 
belangrijkste zuidelijke bijrivier van de Amazone. 
Voor WWF is dit een prioritair te beschermen 
gebied. Tijdens een bijeenkomst in La Paz in 
februari in aanwezigheid van de Boliviaanse 
ministers van Buitenlandse Zaken en Milieu 
bekroonde WWF deze wereldwijd belangrijke 
inspanning voor het natuurbehoud als ‘Geschenk 
aan de Aarde’, de meest prestigieuze WWF-
onderscheiding. Bolivia is koploper in de wereld 
met de afbakening van bijna 15 miljoen hectare 
wetlands onder de Ramsarconventie, die 
waterrijke gebieden van wereldbelang beschermt. 
Volgens WWF toont dit de inzet van de regering 
voor het behoud van zoetwatergebieden en is dit 
een belangrijke bijdrage voor het behoud van het 
ruimere Amazonebekken.

Voor het vierde opeenvolgende jaar is het 
aantal doortrekkende grijze walvissen in de 
belangrijkste kustlagunes in Baja California 
in Mexico toegenomen. In februari telden 
onderzoekers in één lagune 2017 dieren in 
vergelijking met 1178 in 2013 – een stijging met 
44%. De walvissen komen samen in de lagunes 
tijdens het broedseizoen in de winter. 

WWF werkt al vijf jaar samen met de Carlos 
Slim-Stichting. Dit heeft geleid tot de 
bescherming van 300 000 hectare prioritair 
gebied, een verbeterd beheer in nog eens 
een miljoen hectare en de beperking van de 
houtkap in de kernzone van het reservaat 
voor monarchvlinders. WWF dringt aan op 
habitatbescherming langs de trekroute van de 
vlinders in Mexico, de VS en Canada om dit 
wonder van de natuur te beschermen.

Bescherming van de blauwe 
vinvis en van het woud in Chili 
Chili heeft een nieuw belangrijk marien 
beschermd gebied ingesteld, dat mee de toekomst 
moet beveiligen van een lokale populatie blauwe 
vinvissen – de grootste zoogdieren op aarde. 
Het beschermd gebied van Tic-Toc voor de 
zuidkust van Chili in de Golf van Corcovado 
is 90 000 hectare groot en kwam tot stand 
na 15 jaar inspanningen van WWF en andere 
organisaties om het gebied te beschermen 
tegen zalmkwekerijen en andere schadelijke 
ontwikkelingen. De zone is van groot belang 
omdat de blauwe vinvissen en enkele andere 
soorten walvisachtigen er voedsel zoeken en hun 
jongen baren.  
 
Door toevoeging van 1,1 miljoen hectare in 
beheer van Forestal Arauco, een van de grootste 
producenten van papierpulp ter wereld, voldoet 
nu de helft van alle Chileense bosaanplantingen 
aan de normen van de Forest Stewardship 
Council (FSC). Die oppervlakte omvat ook 
200 000 hectare beschermd bos.
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Naar een duurzame 
rundvleesproductie in 
latijns-amerika

ontbossing in Brazilië bereikt 
nieuwe pieken

Bijna een derde van alle rundvlees ter wereld 
wordt geproduceerd in Latijns-Amerika en 
de groeiende vraag naar het vlees leidt tot 
ontbossing, tot de omvorming van grond in en 
rond veel gebieden die voor WWF van prioritair 
belang zijn, tot overbegrazing, omleiding van 
water en aantasting van de bodem. Via het 
Initiatief voor Markthervorming van WWF 
dringen de WWF-afdelingen in Argentinië, 
Bolivia, Brazilië, Colombia en Mexico aan op 
toepassing van de principes van de Wereldwijde 
Rondetafel voor Duurzaam Rundvlees, die 
duurzamere veeteeltmethoden wil promoten 
door middel van een verbeterde planning van het 
grondgebruik, opleiding en de ontwikkeling van 
marktgerichte stimulansen voor een duurzame 
rundvleesproductie.

Na enkele jaren van afnemende ontbossing is de 
jaarlijkse ontbossing in Brazilië nu weer met 28% 
gestegen. Het woud wordt om allerlei redenen 
gekapt, onder andere voor illegale mijnbouw en 
de teelt van soja. Minister van Leefmilieu Izabella 
Teixeira stelde dat de regering de trend wil keren 
en een eind wil maken aan de illegale houtkap 
in het Amazonewoud. De ontboste oppervlakte 
is 5843 vierkante kilometer groot en ligt vooral 
in de staten Mato Grosso, Roraima, Maranhão 
en Pará. In Mato Grosso was de ontbossing 
het grootst, een toename met 52%. Slechts 
in drie van de tien staten in het Braziliaanse 
Amazonegebied – Acre, Amapá en Tocantins 
– daalde de ontbossing in vergelijking met de 
vorige twaalf maanden.

minder ontbossing in 
het atlantische woud in 
argentinië
Uit een rapport van het Nationaal Secretariaat 
voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling uit 
2013 blijkt dat de ontbossing in het voor WWF 
prioritair te beschermen Atlantische woud in 
de Argentijnse provincie Misiones met 70% 
is gedaald sinds in 2010 nieuwe regels zijn 
bekrachtigd om een eind te maken aan de 
onstuitbare houtkap. Van 1989 tot 2004 lag de 
jaarlijkse ontbossing 1,13% hoger dan het dubbele 
van het gemiddelde voor Latijns-Amerika en vijf 
keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. 
Dit betekende een jaarlijks verlies van 18 700 
hectare bos. De Native Forest Land Use Zoning 
law, die het grondgebruik regelt, verbiedt 
kaalkap en voorziet ook nog andere beperkingen 
in 1,19 miljoen hectare bos – dat is 73% van 
het resterende woud. Als gevolg daarvan is het 
jaarlijkse verlies aan bos gedaald tot 5300 ha.
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Bescherming van mariene 
gebieden in Colombia
Colombia heeft een nieuw beschermd 
gebied ingesteld aan de kust om de stranden 
te beveiligen waar bedreigde leder- en 
karetschildpadden hun eieren komen leggen. Het 
reservaat van Playon Playona Acandi is 26 000 
hectare groot. WWF werkt hier al tien jaar samen 
met de plaatselijke gemeentebesturen. 
  
Een coöperatief initiatief van de Colombiaanse 
overheidsdienst voor visserij, de tonijnindustrie 
en WWF werkt aan een duurzamer gebruik van 
FAD’s (Fish Aggregating Devices) om zo het 
aantal bijvangsten te verminderen. FAD’s zijn 
toestellen die de tonijn lokken om hem te vangen. 
Vlottende of verzonken, verankerde of drijvende 
FAD’s zijn verantwoordelijk voor een grote 
hoeveelheid bijvangsten, vooral van schildpadden 
en haaien en ook van tonijnen die niet voor 
vangst bestemd zijn.
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WWF ontwikkelt belangrijke 
partnerschappen voor 
verantwoord waterverbruik 

Stappen naar een duurzame 
visserij

WWF heeft een strategie voor ‘water stewardship’ 
ontwikkeld met de internationale modeketen 
H&M. Na een jaar heeft dat partnerschap onder 
andere geleid tot een opleiding in duurzaam 
waterverbruik voor 104 000 werknemers van 
H&M, een inventarisatie van de waterrisico’s in 
500 toeleveringsbedrijven en een aangepaste 
afvalwaterbehandeling. Het partnerschap bepleit 
ook betere waterbeheerplannen voor belangrijke 
rivierbekkens in China en Bangladesh. 

WWF kondigde ook een driejarig partnerschap 
aan met de Mondi Groep, een van de grootste 
producenten van verpakkingsmateriaal, houtpulp 
en papier ter wereld. De samenwerking wilt de 
impact van de Mondi Groep op bossen, klimaat 
en water verminderen en duurzame praktijken 
aanmoedigen.

In oktober stemde het Europees Parlement 
zoals WWF had voorgesteld voor maatregelen 
ter ondersteuning van een duurzame visserij 
en tegen voorstellen die de visbestanden verder 
zouden vernietigen, zoals subsidies voor het 
bouwen van nieuwe boten. Door de stemming 
zullen er ook banen komen voor jonge vissers. 
De financiering van gegevensinzameling en 
wetshandhaving zal een vollediger beeld 
bieden van de visbestanden en aangeven welke 
bestanden meer tijd nodig hebben om zich te 
herstellen.  

Uit een proefproject van WWF blijkt dat 
het gebruik van satelliettechnologie bij het 
toezicht op visserijactiviteiten de veiligheid 
op vissersboten verhoogt en een wettelijke en 
transparante visvangst bevordert – en dus helpt 
om illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij tegen te gaan.

VoetaFdrUK

Vooraanstaande 
papierbedrijven kiezen voor 
transparantie
Vijfentwintig van de grootste houtpulp- en 
papierproducenten ter wereld, met een 
gecombineerde jaarlijkse omzet van 85 
miljoen ton, kiezen voor transparantie door 
mee te werken aan de WWF-Index voor 
Milieuvriendelijke Bedrijven 2013. In 2011 
deden nog maar 15 bedrijven mee, nu dus al 
een derde van de 70 aangeschreven bedrijven. 
Zij maakten vrijwillig de voetafdruk bekend 
van 40 productcategorieën en berichtten over 
streefdoelen en resultaten voor hun impact op 
bosecosystemen, hun emissie en hun systeem van 
milieubeheer. De 25 bedrijven produceren samen 
14% van alle tissues, papier, karton en pulp in 
de wereld. De papierindustrie speelt een cruciale 
rol voor de bescherming van bossen in een tijd 
van schaarse hulpmiddelen en concurrentie om 
de grond. De sector heeft nood aan ambitieuze 
doelstellingen en een maximale transparantie om 
de vorderingen van de voorbije decennia voort te 
zetten.
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Het tweede overkoepelende doel 
van WWF is het beperken van 
de ecologische voetafdruk van 
de mens om ervoor te zorgen dat 
we het krediet van hernieuwbare 
grondstoffen van onze planeet niet 
overschrijden. Daarvoor is een 
sterke basis nodig en moeten we de 
voetafdruk van de mensheid op het 
vlak van CO2-uitstoot, grondstoffen 
en water beperken, want die heeft de 
grootste impact op de biodiversiteit.
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aSC-zalm te koop op de 
Japanse markt 
Atlantische zalm uit Noorwegen met het 
keurmerk van de Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) is nu beschikbaar voor de 
consumenten in Japan, een van de grootste 
verbruikers van vis en zeevruchten ter wereld. 
Naar schatting 60% van de wereldwijd 
gekweekte zalm komt uit Noorwegen en Chili 
en een groot deel daarvan wordt uitgevoerd 
naar Japan. Kweekvis vormt nu zowat de helft 
van het aanbod aan vis en zeevruchten en de 
vraag neemt voortdurend toe. ASC werd in 
2010 opgezet door WWF en het Nederlands 
Initiatief voor Duurzame Handel om in te gaan 
tegen de bedreigingen van de aquacultuur zoals 
watervervuiling, ziekten en het ontsnappen van 
kweekvis in de vrije natuur. ASC garandeert 
de strengste normen om de gevolgen voor de 
mariene omgeving en de sociale impact zo 
beperkt mogelijk te houden.

Slaan Indonesische papier-
bedrijven een pagina om?
WWF vraagt om de druk op de Indonesische 
pulp- en papierindustrie aan te houden, zodat 
de recente verbintenissen voor verantwoord 
bosbeheer en minder ontbossing worden 
nageleefd en voortgezet. Rod Taylor, directeur 
van het internationale WWF-bossenprogramma, 
stelde recent een ommekeer vast bij de 
pulp- en papiergiganten APP en APRIL. Zij 
zullen niet langer houtpulp produceren in de 
natuurlijke Indonesische bossen, waar zij de 
voorbije jaren bijzonder zware schade hebben 
aangericht. Taylor drong aan op onafhankelijke 
monitoring via bijvoorbeeld het Netwerk voor 
Milieuvriendelijk Papier dat WWF samen met 
andere groepen heeft opgezet, om de vorderingen 
te meten op het vlak van doelstellingen zoals 
vermeden ontbossing en de oplossing van 
sociale problemen. De bedrijven kunnen bos- en 
waterrijke gebieden herstellen, de klimaatuitstoot 
door het droogleggen van veengronden beperken 
en een vergoeding betalen aan gemeenschappen 
van wie de rechten geschonden zijn.
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Forest Stewardship Council 
(FSC) viert 20ste verjaardag
Twintig jaar na de oprichting in 1994 garandeert 
de Forest Stewardship Council (FSC) dat 
180 miljoen hectare bos in 81 landen over 
de hele wereld op duurzame wijze worden 
beheerd. FSC werd opgericht door regeringen, 
bedrijven, vakbonden en ngo’s zoals WWF, 
om de marktspelers en ook de consumenten te 
mobiliseren voor verantwoord bosbeheer dat 
leidt tot sociale en milieuvoordelen. 
 
Bossen die door FSC zijn gecertificeerd, bieden 
meer voordelen aan de plaatselijke bevolking 
dan bossen zonder FSC-keurmerk. Dat bleek 
in april uit een onderzoek van het Centrum 
voor Internationaal Bosonderzoek (CIFOR), 
dat vaststelde dat de FSC-certificering in de 
landen van het Congobekken in Afrika de 
bosexploitanten heeft aangezet tot het bieden van 
aanzienlijke sociale voordelen, waaronder ook 
onderwijs.
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denemarken erkend als 
voorvechter voor het klimaat

Wereldleiders stemmen in met 
belangrijk mechanisme tegen 
ontbossing 

IpCC-rapport levert 
duidelijke bewijzen voor de 
klimaatveranderingHet inspirerende leiderschap en de voorbeeldrol 

van Denemarken bij de aanpak van de 
klimaatverandering en de sterke ambities om 
de CO2-uitstoot te beperken, af te stappen van 
fossiele brandstoffen en over te schakelen op 
hernieuwbare energie is door WWF erkend als 
‘Geschenk aan de Aarde’. Algemeen directeur 
van WWF International Jim Leape mocht in 
oktober in Kopenhagen tijdens het Global Green 
Growth Forum de hoogste erkenning van WWF 
voor acties die van levensbelang zijn voor het 
wereldwijde natuurbehoud aanbieden aan de 
Deense premier Thorning-Schmidt. Jim Leape 
stelde dat Denemarken bewijst dat het mogelijk 
is een duurzame samenleving uit te bouwen 
met economische groei en menselijk welzijn. 
Denemarken heeft zich ertoe verbonden tegen 
2050 100% milieuvriendelijke hernieuwbare 
energie te gebruiken. Tegen 2030 zou het land 
geen steenkool meer verbruiken en tegen 2020 
zou de uitstoot van broeikasgassen 40% lager 
liggen dan in 1990. 

De partijen in het Klimaatverdrag van de VN 
(UNFCCC) keurden in november het mechanisme 
REDD+ goed, een financieringspakket dat 
middelen zal bieden aan landen met tropisch 
woud die de CO2-uitstoot verminderen die 
het gevolg is van ontbossing en aantasting van 
het bos. Daarmee zetten de wereldleiders een 
enorm belangrijke stap voor het natuurbehoud. 
WWF staat al vele jaren achter dit initiatief en 
voert zowel actie op het terrein in de betrokken 
landen als in internationale beleids- en financiële 
kringen. REDD+ wil de klimaatverandering 
aanpakken door zich te richten op de 20% van 
de wereldwijde CO2-uitstoot die het gevolg is 
van het verdwijnen van bos. Dit is goed nieuws 
voor het tropisch woud, de meer dan 1,6 miljard 
mensen die van het woud afhankelijk zijn en het 
veranderende klimaat op onze aarde.

Een VN-rapport over de klimaatimpact van 
de meest vooraanstaande wetenschappers 
ter wereld binnen het Intergouvernementeel 
Panel over Klimaatverandering (IPCC) bewijst 
duidelijk dat de aarde in grote moeilijkheden 
verkeert. De klimaatverandering is immers in 
werkelijkheid al begonnen en bedreigt het leven 
en de bestaansmiddelen van mensen over de hele 
wereld, alsook de gevoelige ecosystemen. Het 
dossier verscheen in maart en is het tweede in 
een reeks van vier IPCC-rapporten die een update 
brengen van de wetenschappelijke inzichten over 
de klimaatverandering. De tekst gaat dieper in op 
de impact en de kwetsbaarheid van menselijke 
en natuurlijke systemen en de toekomstige 
risico’s en gevolgen van de klimaatverandering. 
Het rapport stelt ons voor een duidelijke keuze: 
de uitstoot verminderen en zware en nauwelijks 
hanteerbare risico’s onder ogen zien of niets doen 
en geconfronteerd worden met een wereld vol 
verschrikkelijke risico’s en gevolgen.

VoetaFdrUK - KlImaat 
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Ceo van Unilever krijgt hoge 
WWF-onderscheiding 

Inspirerende milieuleiders 
erkend 

De CEO van de internationale producent van 
verbruiksgoederen Unilever, Paul Polman, is 
door WWF gelauwerd voor zijn voorbeeldrol 
om duurzaamheid een centrale plaats te geven 
binnen de wereldwijde kleinhandelssector. 
Tijdens een plechtigheid in november in Genève 
waarop hij de Duke of Edinburgh-medaille 
voor het natuurbehoud ontving, stelde Polman 
“Unilever en WWF werken al lang met elkaar 
samen aan innovatieve projecten en ik ben trots 
dat ik tijdens mijn mandaat als CEO op die relatie 
kon steunen”. Onder Polmans leiding heeft 
Unilever zijn milieu-impact beperkt. Daarmee 
bewees hij dat bedrijfsleiders een deel van de 
oplossing voor milieuproblemen kunnen zijn. De 
medaille wordt al sinds 1970 elk jaar uitgereikt, 
maar het is de eerste keer dat ze naar de huidige 
CEO van een grote multinationale onderneming 
gaat.

Nina Jensen, CEO van WWF-Noorwegen, werd in 
maart door het Wereldeconomisch Forum erkend 
als een van de 200 jonge wereldleiders 2014 uit 
eerbetoon voor haar inzet voor de gemeenschap 
en haar vermogen om te bouwen aan de toekomst 
door middel van geïnspireerd leiderschap.

De Russische regering erkende dr. Yury Darman, 
leider van het Amoerprogramma van WWF, als 
‘eminent ecoloog van de Russische Federatie’. 

WWF betuigde eer aan de voormalige Zuid-
Afrikaanse president Nelson Mandela bij zijn 
overlijden in december. Mandela kreeg in 1998 
de ‘Geschenk aan de Aarde’-onderscheiding 
van WWF voor de oprichting van het Tafelberg 
Nationaal Park, een beschermd gebied midden in 
de prioritaire Fynbos-ecoregio van WWF.

 meNSeN

Nieuwe algemeen directeur 
voor WWF Internationaal
Dr. Marco Lambertini is benoemd tot algemeen 
directeur van WWF International. Marco 
speelt al 25 jaar een belangrijke rol in het 
wereldwijde natuurbehoud en begon zijn 
samenwerking met WWF als jonge vrijwilliger 
tijdens zijn jeugd in Italië. Tot voor kort was 
hij directeur van BirdLife International, 
het grootste samenwerkingsverband van 
nationale maatschappelijke organisaties voor 
natuurbehoud ter wereld, met 3 miljoen leden in 
120 landen. 

Marco Lambertini hield in maart een officiële 
toespraak bij de opening van het nieuwe WWF-
kantoor in Seoel, de hoofdstad van de Republiek 
Korea. WWF-Korea zal zich toespitsen op 
thema’s die verband houden met de ecologische 
voetafdruk, zoals klimaatverandering en 
hernieuwbare energie, en ook met duurzame 
visserij.
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Misschien ligt de grootste kracht 
van WWF wel in haar mensen – 
de medewerkers en vrijwilligers 
die samen met onze partners 
ijveren voor een levende planeet. 
Op dezelfde wijze zijn er ook 
veel leiders en voorvechters die 
een sleutelrol vervullen buiten 
WWF en met succes werken 
aan natuurbehoud en duurzame 
ontwikkeling. Door aandacht te 
vragen voor die voorvechters, erkent 
WWF hun bijdrage. Op die manier 
wijzen we ook op successen in het 
natuurbehoud en tonen we vooral 
aan wat allemaal mogelijk is. Ten 
slotte willen we anderen inspireren 
om ook de uitdaging aan te gaan en 
zich in te zetten voor een levende 
planeet.



WWF-Vlaanderen vzw 

Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel

tel: +32 2 340 09 99
fax: +32 2 340 09 46
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79

7000
Meer dan 7000 steden en 
gemeenten in 162 landen 
vierden op 29 maart 2014 
samen met WWF Earth 
Hour 

In totaal zijn sinds 1994 in Namibië 
79 door de bevolking beheerde 
beschermde gebieden van in totaal 
meer dan 16 miljoen hectare 
ingesteld. Dat leidde tot herstel van 
het dierenleven en voordelen voor 
een op tien Namibiërs

20 Jaar 
De Forest Stewardship Council 
(FSC) werd 20 jaar geleden 
opgericht om duurzaam beheerde 
bossen te certificeren en de 
consumenten een verantwoorde 
keuze te bieden. Intussen draagt 
180 miljoen hectare bos het FSC-
keurmerk – een gebied twee keer zo 
groot als Venezuela

opmerkelijke cijfers

6,9 mIlJoeN HeCtare 
Het wetlandcomplex van Llanos 
de Moxos in Bolivia is met zijn 
6,9 miljoen hectare het grootste 
erkende Ramsargebied van 
internationale betekenis en 
omvat de bron van de Madeira, 
een belangrijke zuidelijke 
bijrivier van de Amazone

© 1986 Panda-symbool WWF-World Wide Fund For Nature (vroeger bekend als World Wildlife Fund)
® “WWF” is een door WWF gedeponeerd handelsmerk 

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


