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Earth Hour 2013 duurt langer 
dan een uur

Vancouver bekroond tot 
Earth Hour- Hoofdstad 2013

Meer dan 7000 steden en gemeenten in 154 
landen namen in 2013 deel aan Earth Hour 
van WWF. De actie kreeg de steun van 
beroemdheden zoals topvoetballer Lionel Messi 
van FC Barcelona, astronaut Chris Hadfield 
(van het Internationaal Ruimtestation) en anti-
apartheidsheld Nelson Mandela en overspoelde 
de aarde met een nieuw record. Veel van de 
bekendste monumenten over de hele wereld 
werden in het donker gehuld. 
Voor het eerst gebeurde dat ook in het Kremlin en 
op het Rode Plein in Rusland. Earth Hour kreeg 
dit jaar een extra impuls door veel uitdagingen en 
acties voor natuurbehoud die langer duurden dan 
een uur. Ook de sociale media waren actiever dan 
ooit tevoren naar aanleiding van Earth Hour 2013, 
met een stijging van het aantal tweets met 50% tot 
1,16 miljoen.

In het kader van de “City Challenge” van 
Earth  Hour (EHCC) werd de Canadese stad 
Vancouver  uitgeroepen tot Earth Hour-Hoofdstad 
2013 voor haar vernieuwende acties tegen 
de klimaatverandering en haar visie voor een 
toekomst met 100% hernieuwbare energie. De 
EHCC, georganiseerd in samenwerking met de 
Internationale Raad voor Lokale Milieu-Initiatieven 
ICLEI en de Zweedse Postcodeloterij, wijst erop 
dat steden meer dan 70% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot veroorzaken, maar ook grote 
aantallen mensen unieke kansen bieden voor 
een klimaatvriendelijke en duurzame levensstijl. 
De 66 deelnemende steden uit Canada, India, 
Italië, Noorwegen, Zweden en de VS legden 
klimaatverbintenissen en -acties voor en werden 
beoordeeld door een jury van deskundigen, gesteund  
door de publieke opinie. Vancouver’s plannen voor 
een koolstofarme ontwikkeling voorzien onder 
andere nieuwe koolstofneutrale gebouwen tegen 
2020, een uitgebreid netwerk voor openbaar vervoer 
en groene banen.

EARTH HOUR

De actie Earth Hour van WWF 
begon in 2007 in Sydney als een 
burgerinitiatief uit protest tegen 
de klimaatverandering en als een 
oproep voor dringende actie.
Sindsdien is Earth Hour in snel 
tempo uitgegroeid tot de grootste 
beweging voor massale milieuactie 
ter wereld, actief in meer dan 150 
landen. Earth Hour heeft al lang 
‘het uur’ overschreden en is nu 
een forum waarin mensen kunnen 
oproepen tot actie voor het klimaat 
en andere prioritaire milieuthema’s.

Earth Hour 2013 biedt 
inspiratie voor acties voor 
natuurbehoud
In Rusland wist een Earth Hour-initiatief de bevolking 
warm te maken voor de bescherming van de ecologisch 
meest waardevolle bossen in het land die belangrijke 
ecosysteemdiensten leveren, zoals watervoorziening en 
klimaatregeling. 
Meer dan 127.000 mensen steunden het behoud van 
enkele belangrijke bossen met een oppervlakte van 
18 miljoen ha, een gebied twee keer zo groot als 
Frankrijk. De actie was het vervolg op een geslaagd 
initiatief naar aanleiding van Earth Hour 2012, toen 
120.000 handtekeningen werden verzameld voor een 
betere bescherming van de Russische zeeën tegen 
olievervuiling. Dit leidde in januari zelfs tot een nieuwe 
wet. Andere Earth Hour-activiteiten waren onder andere 
een petitie voor een betere bescherming van de zee in 
Argentinië, de bescherming van een natuurgebied in 
Guyana tegen de ontginning van goud, de aanleg van 
2.700 ha Earth Hour-bos in Oeganda en de schenking van 
1.000 energiezuinige oventjes aan slachtoffers van een 
orkaan in Madagaskar om zo de ontbossing te beperken.
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Ivoorhandel in Thailand wordt 
stopgezet

VN erkent wildlife crime als 
ernstige misdaad 

Tijdens de CITES-conferentie in Bangkok in 
maart beloofde Thailand de ivoorhandel stop 
te zetten. Dat is een belangrijke stap voor de 
bescherming van olifanten in Afrika, want zo 
verdwijnt een belangrijk illegaal kanaal in de 
ivoorhandel – een topprioriteit voor WWF.

In december bleek nog maar eens hoe omvangrijk 
de ivoorhandel is en welke de impact is voor de 
olifanten – naar schatting worden er in Afrika elk 
jaar 30.000 gedood. 
In Maleisië werd toen de grootste hoeveelheid 
illegaal ivoor ooit in beslag genomen – 150.000 
stukken ivoor in kisten die zogezegd hout 
bevatten, op weg van Togo in Afrika naar China. 
Het was de zesde grote vangst van ivoor in 
Maleisië in 18 maanden. In maart was er op een 
topconferentie van Centraal-Afrikaanse staten 
veel lof te horen voor de beslissing van Thailand 
en werd een noodplan afgesproken om de golf van 
stroperij een halt toe te roepen.

In april besliste de VN-Commissie voor 
Misdaadpreventie en Strafrecht dat de illegale 
handel in planten en dieren moet worden 
aangepakt als een ernstige misdaad en ze 
moedigde de VN-lidstaten aan om erop toe te 
zien dat leden van georganiseerde misdaadbendes 
worden veroordeeld tot vier of meer jaar 
gevangenisstraf. Momenteel krijgen smokkelaars 
van planten en dieren in veel landen een boete 
die lager ligt dan de waarde van de gesmokkelde 
goederen. 
Er zijn ook banden vastgesteld tussen de handel 
in planten en dieren en andere georganiseerde 
misdaad, zoals wapen- en drugshandel.

Japan, Nieuw-Zeeland en Rusland hebben elk 
afzonderlijk gelijkaardige beloften gedaan om de 
(gevangenis)straf voor smokkelaars in planten en 
dieren op te trekken en Zuid-Afrika legde onlangs 
een gevangenisstraf van veertig jaar op aan een 
veroordeelde smokkelaar in neushoornhoorn.

GLOBALE CAMPAGNES  
CAMPAGNE TEGEN dE ILLEGALE HANdEL IN WILdE PLANTEN EN dIEREN

De ‘Kill the Trade’- campagne 
van WWF gaat in op de recente 
massale escalatie van de illegale 
slachting van olifanten, tijgers en 
neushoorns en de handel in die 
dieren. De campagne wil de hoogste 
overheidsniveaus overtuigen dat 
stroperij een ernstig probleem is 
dat dringend een doeltreffende 
aanpak vereist, in het belang van 
de dieren, hun habitats, duurzame 
economische ontwikkeling en de 
nationale veiligheid.
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Een positieve start Oproep aan landen : leg 
illegale ivoorhandel aan 
banden 

Bij de opening van de CITES-conferentie deelde 
de Thaise premier Yingluck Shinawatra mee 
dat Thailand zijn ivoormarkt wil sluiten. Die 
beslissing kwam er nadat WWF en Avaaz, met de 
steun van acteur Leonardo DiCaprio, 1,6 miljoen 
handtekeningen hadden ingezameld. Door de 
handel een halt toe te roepen, kan Thailand een 
belangrijke illegale handelsroute sluiten, waar 
illegaal ivoor wordt ‘witgewassen’ op weg naar op 
ivoor beluste klanten. WWF vraagt nu een timing 
voor het beëindigen van de handel.

De CITES-conferentie berispte 22 landen die er 
niet in slagen de illegale ivoorhandel behoorlijk 
te regelen en legde acht landen een tijdgebonden 
plan op om de handel aan te pakken en tegen 
2014 verslag uit te brengen aan CITES. Als het 
hun niet lukt om de illegale handel te beteugelen, 
kunnen zij sancties opgelegd krijgen die gelden 
als straf voor landen die handel drijven in één van 
de 35.000 soorten die onder CITES vallen, gaande 
van orchideeën tot krokodillenhuiden. Met de 
hulp van zijn partner TRAFFIC – de organisatie 
die de handel in dieren en planten controleert – zal 
WWF nagaan of de landen inderdaad vorderingen 
maken in de beteugeling van de illegale handel.
Deze handel vormt vooral een bedreiging voor de 
bosolifant in Centraal-Afrika, die vaak voorkomt 
in en rond oorlogsgebied en conflictzones.

CITES

Het illegaal doden en verhandelen 
van soorten vormt één van de 
grootste bedreigingen voor dieren en 
planten in de vrije natuur.
Een essentiële bondgenoot van 
WWF in de strijd tegen die illegale 
handel is het VN-Verdrag over de 
Internationale Handel in Bedreigde 
Soorten (CITES), dat de handel 
in meer dan 35.000 planten- en 
diersoorten regelt. WWF lag mee 
aan de basis van enkele cruciale 
beslissingen tijdens de CITES-
conferentie in maart in Bangkok, die 
hoop biedt voor allerlei soorten, van 
olifanten en neushoorns tot haaien 
en bomen.

Actie: stop de handel langs 
beide kanten

CITES riep vooral Vietnam en Mozambique 
op het matje omdat zij niet effectief ingrijpen 
om een eind te maken aan de illegale handel in 
neushoornhoorn.
Een plotselinge opleving van de vraag – door 
de verkeerde opvatting in Vietnam dat de 
hoorn kanker en andere ziekten kan genezen – 
heeft geleid tot massale slachtingen onder de 
neushoorns in Zuid-Afrika: van 13 gedode dieren 
in 2007 tot 83 het volgende jaar naar een piek 
van 668 in 2012 en vermoedelijk nog meer in 
2013. Stropersbendes die vanuit Mozambique in 
Zuid-Afrika doordringen, zijn verantwoordelijk 
voor veel van de gedode neushoorns. En de vraag 
naar de hoorn in Vietnam bevordert de illegale 
slachtingen. CITES eist dat deze landen tegen 
2014 verslag uitbrengen van hun vorderingen bij 
het beteugelen van de illegale handel.
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VN-instantie grijpt in bij 
teloorgang van diverse 
haaien- en roggensoorten

Steun voor zeldzame en 
bedreigde boomsoorten

Een historische en baanbrekende stemming tijdens 
de CITES-conferentie heeft de aanzet gegeven tot 
het reglementeren van de handel in vijf soorten 
haaien – drie soorten hamerhaaien, de haringhaai 
en de witpunthaai – en twee soorten mantaroggen. 
Uit recente rapporten blijkt hoe haaien en roggen – 
die allebei maar weinig jongen krijgen en zich pas 
op late leeftijd voortplanten – de voorbije jaren 
te kampen hebben met grote verliezen als gevolg 
van de industriële visvangst. Elk jaar sterven naar 
schatting honderd miljoen haaien als bijvangst in 
visnetten en beuglijnen, en veel andere worden 
opzettelijk gedood voor hun vinnen, die in Azië als 
lekkernij gelden.

De Napoleonvis, waarvoor CITES al regels heeft 
opgelegd, heeft nog altijd te lijden onder de 
illegale en ongereglementeerde handel. Daarom 
heeft CITES maatregelen voorgesteld om de 
handel beter te regelen.

Een andere belangrijke beslissing van CITES 
was om bescherming te verlenen aan bepaalde 
boomsoorten die bedreigd worden vanwege hun 
kostbare hout.  De buitensporige vraag naar deze 
houtsoorten leidt tot het verdwijnen van deze 
boomsoorten en tot ontbossing.
Ebbenhout en palissander zijn o.a. twee 
gegeerde soorten voor de productie van 
muziekinstrumenten, meubelen en bijzondere 
voorwerpen, zoals schaakstukken.
Het CITES-verdrag beschermde totnogtoe maar 
weinig boomsoorten, maar door het voortdurende 
verlies van bossen en de selectieve, niet-duurzame 
houtkap worden veel boomsoorten bedreigd.  
Deze beslissing van CITES is een signaal 
voor landen die de handel in deze soorten niet 
reglementeren en maakt het mogelijk om ook nog 
andere boomsoorten te beschermen.  Dit biedt 
hoop dat er inspanningen zullen komen om het 
verlies van zeldzame boomsoorten door niet-
duurzame handel tegen te gaan.

CITES [vervolg]
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drie keer meer beschermd 
gebied in Madagaskar

Mariene bescherming in de 
Zuidelijke Oceaan

Tien jaar geleden beloofde de regering van 
Madagaskar tijdens het World Parks Congres 
van 2003 in het Zuid-Afrikaanse Durban de 
1,7 miljoen ha beschermd gebied in het land te 
verdrievoudigen. Vandaag is die zware opdracht 
dankzij de hulp van WWF en partnerorganisaties 
volbracht. Het land heeft nu een representatief 
netwerk van meer dan 6 miljoen ha beschermd 
gebied,dat wordt beheerd door de overheid, 
privé-eigenaars en de lokale bevolking. WWF 
heeft ook geholpen bij de oprichting van het 
Biodiversiteitsfonds van Madagaskar dat 50 
miljoen dollar heeft ingezameld. Maar het blijft 
een uitdaging om de beschermde gebieden ook 
voor de toekomst veilig te stellen: veel van de 
nieuwe gebieden zijn voorlopig wel beschermd, 
maar door een politieke crisis loopt de definitieve 
afwerking vertraging op.
In het kader van de viering van zijn vijftigste 
verjaardag wil WWF Madagaskar deze unieke 
reservaten voorgoed veilig stellen.

De Zuid-Afrikaanse regering kreeg van WWF de 
‘Gift to the Earth’-prijs als erkenning voor het 
leiderschap en de inspirerende voorbeeldfunctie 
die het land heeft betoond door de Prince Edward 
Islands aan te duiden als nieuw zeereservaat. Het 
nieuwe reservaat van 18 miljoen ha is het zevende 
grootste beschermd mariene gebied op aarde. Het 
ligt in de Zuidelijke Oceaan, op 2.000 km ten 
zuiden van het land. De eilanden Prince Edward 
en Marion zijn een echte hotspot voor de 
biodiversiteit. Er wonen 8 miljoen zeevogels  
– vooral pinguïns – maar ook vijf albatrossoorten 
die bijna de helft van de wereldpopulatie van 
migrerende albatrossen vertegenwoordigen, 
evenals walvissen en zeehonden. Het gebied 
was ooit een belangrijk kweekgebied voor 
de Patagonische tandvis, ook bekend als de 
Chileense zeebaars, maar werd aan het eind van 
de jaren 1990 zwaar beschadigd door illegale en 
ongereglementeerde visvangst. De bescherming 
moet ook de visbestanden helpen herstellen.

BIOdIVERSITEIT – AFRIKA

“Toen WWF meer dan 50 jaar 
geleden van start ging,” aldus 
Algemeen Directeur van WWF 
International Jim Leape, “hadden 
wij vooral oog voor Afrika – vooral 
voor het redden van de Afrikaanse 
neushoorns. Sindsdien hebben we 
veel bereikt door een centrale rol 
te spelen bij de bescherming van 
dieren en planten in de vrije natuur 
en het steunen van veel ruimere 
inspanningen om uitzonderlijke 
gebieden in Afrika te beschermen en 
de impact van de mens te beperken. 
Vandaag investeren we nog altijd 
bijzonder veel in het natuurbehoud 
in Afrika.”

WWF wil de schitterende natuurlijke 
rijkdom van Afrika beschermen 
en een duurzaam gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen promoten.
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Bescherming van de zee in 
Zuid-Amerika en de Caraïben

Succesvolle bescherming van 
de zee in Azië

Een van de uitdagingen in het kader van Earth 
Hour 2013 in Argentinië was het verwerven van 
publieke steun om het onderzees plateau Banco 
Burwood te laten opnemen in een Zeereservaat 
van 3,4 miljoen ha, dat het grootste zeereservaat 
van het land zou worden. 
Het plateau is belangrijk als broed- en 
kraamgebied voor vissen en voor zeevogels zoals 
albatrossen, stormvogels en pinguïns.

Belize heeft een nieuw zeereservaat van 131.000 
ha ingesteld voor het Turneffe Atol. Dit gebied is 
het grootste zeereservaat in de Caraïbische Zee. 
Dit initiatief geniet de steun van de overheid en 
middenveldorganisaties waaronder ook WWF, 
en beschermt het rijke zeeleven in het Midden-
Amerikaanse Rif, zoals habitats met koraal, 
mangrove en zeegrasweiden en kreeften en 
schelpdieren.

China heeft aangekondigd dat het tegen 2020 ten 
minste 30% van de Bohaizee wil aanduiden als 
beschermd gebied. 
De Bohaizee is een kerngebied binnen de 
belangrijke ecoregio van de Gele Zee. De 
maatregel zal waterrijke gebieden aan de kust en 
schelpdierenbedden veiligstellen. 
Deze dienen tevens als uiterst belangrijke 
stopplaatsen voor trekvogels.

Sinds begin 2013 geldt in heel Hongkong een 
verbod op het vissen met sleepnetten – WWF had 
campagne gevoerd voor de bescherming van de 
mariene omgeving die zwaar is aangetast, vooral 
door de schadelijke sleepnetvisserij.

BIOdIVERSITEIT – ZEEëN

Het overkoepelende doel van WWF 
op het vlak van biodiversiteit is 
de bescherming van de meest 
opmerkelijke natuurgebieden op 
aarde. Dit behelst 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.
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Meer dan 40 jaar succesvolle 
bescherming van de ijsbeer

Habitat van de ijsbeer beter 
beschermd 

In 2013 vieren we de veertigste verjaardag van 
een keerpunt in de bescherming van de ijsbeer, 
nl. het akkoord van de vijf landen met een 
ijsbeerpopulatie om de soort te beschermen in 
haar volledige leefgebied aan de Noordpool tegen 
de bedreiging van de sport- en de commerciële 
jacht. Dit visionaire akkoord voor de bescherming 
van de ijsbeer, dat in 1973 werd ondertekend door 
Canada, Denemarken/Groenland, Noorwegen, 
Rusland en de VS, voorzag in de bescherming van 
de soort, haar prooidieren en alle nodige habitats. 
Sindsdien is het aantal ijsberen gestegen tot naar 
schatting 20 à  25.000 dieren. WWF bood destijds 
ondersteuning en werkt ook nu samen met de vijf 
landen om de komende veertig jaar in te plannen 
en de cruciale nieuwe bedreiging aan te pakken: 
de opwarming van de Noordelijke IJszee als 
gevolg van de klimaatverandering en het smelten 
van het zee-ijs in de zomer. Dit zee-ijs is van 
essentieel belang omdat de beren er eten zoeken 
en hun jongen grootbrengen.

Met de steun van WWF heeft Rusland in het 
noordpoolgebied twee nieuwe beschermde 
gebieden ingesteld om de ijsbeer beter te 
beschermen. Het uitgestrekte Beringa Nationaal 
Park bestaat uit 1,5 miljoen ha van het Chukokta-
schiereiland in de Beringzee en 300.000 ha 
zeegebied. Dit helpt habitats veiligstellen 
van soorten zoals de ijsbeer en een rijke flora 
met meer dan 1000 plantensoorten. Het is de 
bedoeling om dit gebied te verbinden met het 
Amerikaanse Bering Land Bridge Nationaal Park 
om zo het eerste grensoverschrijdende beschermd 
gebied tussen Rusland en de VS te creëren.

Verder is ook een bufferzone van 24 zeemijlen 
ingesteld in het Russische oostelijke deel van 
de Noordelijke IJszee rond de Wrangel- en 
Heraldeilanden, een waardevol leefgebied voor 
ijsberen en walrussen met een rijke biodiversiteit.

BIOdIVERSITEIT – SOORTEN

Opsteker voor grote 
katachtigen in Azië
India heeft in februari een nieuw beschermd 
gebied voor tijgers ingesteld in de zuidelijke 
deelstaat Tamil Nadu. De bossen van het 
wildreservaat van Sathyamangalam vormen een 
uitbreiding van het bestaande tijgerreservaat 
van Bandipur in buurstaat Karnataka, waardoor 
een complex van beschermde gebieden ontstaat 
dat plaats biedt aan één van de grootste 
tijgerpopulaties ter wereld en grote aantallen 
olifanten en luipaarden.

Bij een recente telling van amoerpanters in 
Rusland werden minstens vijftig dieren genoteerd 
– een aanzienlijke stijging sinds de laatste 
telling van vijf jaar geleden. Het dier blijkt zijn 
leefgebied ook uit te breiden naar de grens met 
China. WWF streeft naar een grensoverschrijdend 
reservaat voor panters langs de Chinees-Russische 
grens dat bestaande beschermde gebieden zou 
verbinden, met een totale oppervlakte van 
600.000 ha om een thuishaven te bieden aan veel 
grotere populaties.
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Bolivia beschermt het grootste 
wetlandgebied ter wereld

Nog meer prioritair te 
beschermen wetlands veilig 
gesteldBolivia heeft een uitgestrekt waterrijk gebied in 

het Amazonewoud van 6,9 miljoen ha – dat is 
de oppervlakte van België en Nederland samen 
– benoemd tot Watergebied van Internationaal 
Belang volgens de Ramsarconventie teneinde 
het veilig te stellen voor de toekomst. Het land 
kondigde zijn plannen aan op de Werelddag voor 
Wetlands in februari. Het gebied van Llanos de 
Moxos is het grootste wetlandcomplex dat ooit 
erkend is als Ramsargebied. De Ramsarconventie 
beschermt nu al meer dan 2.000 gebieden over 
de hele wereld met een totale oppervlakte van 
meer dan 200 miljoen ha. WWF verleende zijn 
steun aan meer dan de helft daarvan, vooral in het 
voorbije decennium omdat de bescherming van 
zoetwatergebieden op aarde steeds dringender 
wordt. De Llanos de Moxos, dicht bij de 
Boliviaanse grens met Peru en Brazilië, kent een 
rijke natuur met 658 vogelsoorten, 102 soorten 
reptielen, 62 soorten amfibieën, 625 vissoorten en 
meer dan 1.000 plantensoorten.

Onder de Ramsarconventie zijn opnieuw enkele 
zoetwatergebieden op plaatsen die prioritair 
zijn voor het natuurbehoud aangeduid als 
Internationaal Belangrijke Wetlands. 
Het gaat om gebieden aan de Afrikaanse Oostkust 
in Kenia, in het Roemeense Donaubekken, in 
het Middellandse-Zeegebied in Tunesië en in de 
ecoregio van Miombo in Zimbabwe. 
De 163.000 ha grote delta van de Tana in Kenia 
die nu is erkend als Ramsargebied, is na de delta 
van de Rufiji in Tanzania de tweede riviermonding 
in Oost-Afrika die bescherming geniet als wetland. 
In Roemenië zijn zeven waterrijke gebieden in het 
Donaubekken met een oppervlakte van 400.000 
ha aangeduid, om de habitat veilig te stellen 
voor trek- en standvogels en om overstromingen 
tegen te gaan.  Zimbabwe is met de steun van 
WWF toegetreden tot de Ramsarconventie en 
zal zeven waterrijke gebieden aanduiden met een 
oppervlakte van 280.000 ha.

BIOdIVERSITEIT – BOSSEN EN ZOET WATER

de bescherming van de 
bronnen van de Amur-rivier
De nieuw ingestelde bufferzone van 318.000 ha 
voor het Biosfeerreservaat van Sokhindinsky 
in Rusland vormt het sluitstuk in een mozaïek 
van beschermde gebieden die de bronnen van 
de Amur-rivier moeten veiligstellen, één van de 
prioriteitsgebieden van WWF. De bufferzone 
werd ingesteld in april en vormt een corridor 
van 115 km langs de Russisch-Mongoolse grens 
tussen verscheidene beschermde gebieden. Op die 
manier wordt een grensoverschrijdend beschermd 
gebied van 950.000 ha mogelijk.

Het beschermen van een gebied van 200.000 
ha op het Russische Onega-schiereiland in 
de Witte Zee helpt zowel een bos met een 
hoge natuurwaarde dat de industriële houtkap 
heeft overleefd als de traditionele levenswijze 
van de kustbewoners beschermen. In 2005 
steunde WWF een campagne van een coalitie 
van middenveldorganisaties die de plannen 
verhinderde voor een weg die 25.000 ha bos zou 
verwoesten.
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de strijd voor het behoud van de 
Europese visbestanden gaat door

Tonijnvisserij op twee 
plaatsen verduurzaamd

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben 
een akkoord bereikt over een nieuw visserijbeleid 
voor de komende tien jaar. Spijtig genoeg zal er 
door een gebrek aan ambitie geen daling van de 
overbevissing noch een herstel van de visbestanden 
plaatsvinden voor 2020. “Met deze goedgekeurde 
tekst moet men vele tientallen jaren wachten vooraleer 
de visbestanden hersteld zijn,” zegt Geert Lejeune, 
Directeur Conservatie bij WWF-België. De hervorming 
van het visserijbeleid zal echter wel het externe luik 
in Europa verbeteren. Vanaf heden dienen Europese 
vloten die buiten de communautaire wateren vissen 
de Europese voorschriften te respecteren.Een andere 
vooruitgang is dat de lidstaten voor de toekenning van 
de vismogelijkheden (quota’s, vergunningen, etc.) nu 
duidelijke en transparante milieuvriendelijke en sociale 
criteria moeten hanteren zoals de impact op het milieu, 
het respecteren van de wetgeving en de bijdrage aan de 
lokale economie. 

De tonijnvisserij in de Indische Oceaan en de
Westelijke Stille Oceaan heeft belangrijke
stappen gezet om een duurzaam beheer te 
bevorderen. De belangrijke hengelvisserij op
gestreepte tonijn in de Maldiven is de eerste
tonijnvisserij in de Indische Oceaan die
het certificaat van de Marine Stewardship 
Council (MSC) haalt. De hengelvisserij op
tonijn in de Maldiven is een zeer selectieve
vismethode met een geringe impact, die 
voorziet in het bestaan van meer dan 20.000 
vissers en hun gezinnen. Ook de beugvisserij
op witte tonijn in Fiji kreeg het MSC-
keurmerk dat wordt erkend als de best 
beschikbare stimulans om de visserij te
verduurzamen. Over de hele wereld nemen
al 300 groepen vissers deel aan het MSC-
programma, goed voor een jaarlijkse vangst
van ongeveer 10 miljoen ton vis en zeevruchten
of meer dan 11% van de wereldwijde jaarlijkse 
vangst van wilde vis.

VOETAFdRUK – ZEEëN

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.

Visvangst in Papoea-Nieuw-
Guinea op het goede spoor
Om de bijvangst en de dood van grote aantallen
schildpadden en haaien te vermijden, werden  
voor de beugvisserij op tonijn in Papoea-Nieuw-
Guinea 30.000 cirkelvormige vishaken geleverd 
ter vervanging van de traditionele J-vormige 
haken, die veel meer dodelijke slachtoffers maken 
onder schildpadden en haaien. Bij tests bleken de 
cirkelvormige haken geen schildpadden te 
vangen. De haaien werden ongedeerd gevangen 
en weer vrijgelaten en de vangst van tonijn is 
toegenomen.

Vanaf juli zal de overheidsinstantie voor de 
visserij in Papoea-Nieuw-Guinea alle boten die 
in de wateren van het land vissen, verplichten 
om gestreepte tonijn die in aanmerking komt 
voor het MSC-keurmerk te leveren aan lokale 
conservenfabrieken. Daardoor zou er veel 
meer tonijn met het MSC-label beschikbaar 
worden, want het land kent één van de rijkste  
tonijnbestanden ter wereld.
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Groot Barrièrerif in Australië 
bedreigd
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In 2005 zorgde WWF mee voor een groot succes op 
het vlak van natuurbehoud met een uitbreiding van 
het beschermde oppervlak van het bekende Grote 
Barrièrerif in Australië van 4 tot 33% – in totaal 13 
miljoen ha en een zoneringsplan om de menselijke 
impact op het rif draaglijk te houden.
Maar nu wordt de toekomst van deze belangrijke 
natuursite bedreigd door plannen voor de bouw 
van steenkoolterminals, een intensivering van 
de scheepvaart en zwakkere wetten voor de 
bescherming van de kust. Zelfs de status van het rif 
als werelderfgoed loopt gevaar, net als het toerisme  
rond het rif dat goed is voor 6 miljard dollar.  
WWF en de Australische Vereniging voor de 
Bescherming van de Zee hebben een checklist 
opgesteld waarmee ze het Australische beheer van 
het rif beoordelen. Zij roepen de federale regering 
en die van Queensland op om geen verdere grote 
ontwikkelingsplannen goed te keuren tot er een wet 
is goedgekeurd om de toekomst van het rif veilig 
te stellen.

Meer lezen: www.panda.org

Mozambique begunstigt lokale 
vissers
Mozambique heeft een nieuwe visserijwet 
goedgekeurd die een op rechten gebaseerd 
visserijbeheer promoot om zowel een duurzaam 
beheer als voordelen voor de plaatselijke 
vissers te garanderen. Het nieuwe beleid kent 
visrechten toe, maar eist van de rechthebbenden 
ook een verantwoord beheer. Meer dan 100.000 
Mozambikanen zijn rechtstreeks afhankelijk van 
de visvangst, die ook nog eens een half miljoen 
mensen onrechtstreeks van een inkomen voorziet.
In 2012 verloor Mozambique ongeveer 67 
miljoen dollar door de illegale visvangst, 
vaak door buitenlandse boten die in de 
Mozambikaanse wateren doordringen. Met de 
nieuwe wet kan de plaatselijke bevolking haar 
visgronden zelf beheren. Dit zorgt tegelijk voor 
meer sociaaleconomische voordelen en een 
doeltreffender bescherming van de natuurlijke 
rijkdom. WWF heeft Mozambique ook geholpen 
bij het instellen van een netwerk van zeereservaten 
om de bescherming van de visbestanden te 
bevorderen.

©
 M

ar
tin

 H
ar

ve
y 

/ W
W

F-
C

an
on

VOETAFdRUK - ZEEëN  [VERVOLG]

Actie voor de bescherming 
van haaien in de Indische 
Oceaan
In mei werden maatregelen goedgekeurd 
die essentieel zijn voor de bescherming van 
de oceanische witpunthaai, de walvishaai 
en walvisachtigen tegen de impact van de 
tonijnvisserij in de Indische Oceaan. Tijdens 
de jaarvergadering van de Tonijncommissie 
voor de Indische Oceaan (IOTC) in Mauritius 
is afgesproken dat oceanische witpunthaaien 
onbeschadigd moeten worden vrijgelaten en dat 
ringzegennetten niet mogen worden uitgezet in de 
buurt van haaien en walvisachtigen. De IOTC-
lidstaten stemden ook belangrijke maatregelen 
voor een duurzame tonijnvisserij – WWF 
verheugt zich over al die maatregelen om het 
beheer van de tonijnvangst in de Indische Oceaan 
te verbeteren en de impact op kwetsbare soorten 
als haaien en walvisachtigen te beperken.
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EU en Australië verbieden invoer 
van illegaal hout 

Meer prioritaire bossen op 
duurzame wijze beheerd

In maart werden nieuwe wetten van kracht op de 
invoer van hout naar de Europese Unie (EU), die 
bepalen dat de 27 EU-lidstaten moeten aangeven 
uit welk land het ingevoerde hout afkomstig is 
en of het wel op wettelijke wijze is gekapt. In 
Australië geldt nu een gelijkaardige wet, naar 
het voorbeeld van de EU. Als die wetgeving 
doeltreffend wordt toegepast, kan zij leiden tot 
een sterke daling van de hoeveelheid illegaal 
en niet-duurzaam geproduceerd hout dat elk 
jaar in de EU wordt ingevoerd en zo de druk 
verminderen op essentiële habitats, het bestaan 
van de lokale bosbewoners beschermen en de 
legale houthandel bevorderen. Daarbij biedt een 
onafhankelijke certificering volgens de normen 
van de Forest Stewardship Council (FSC) de best 
beschikbare garantie dat het hout op duurzame 
wijze is gekapt.

In Kameroen zijn enkele nieuwe bossen 
gecertificeerd volgens de normen van de Forest 
Stewardship Council (FSC). Daardoor telt dit 
Centraal-Afrikaanse land nu meer dan één miljoen 
ha FSC-bossen. In het hele Congobekken bedraagt 
die oppervlakte al vijf miljoen ha – een opsteker 
voor het behoud en duurzaam gebruik van deze 
prioritaire bosgebieden.

In Latijns-Amerika heeft bijna 30% van de 
bosaanplantingen in gebieden in Chili die voor 
WWF prioritair zijn een FSC-keurmerk. Die 
oppervlakte van 780.000 ha – die ook de grootste 
door FSC erkende plantage van 657.000 ha omvat 
– moet nog verdubbelen. 

In Panama is na tien jaar werken een FSC-
keurmerk verleend aan twee door de plaatselijke 
bevolking beheerde bossen (43.000 ha) in het 
zwaar bedreigde prioritaire gebied van Choco-
Darien. Dit bevordert de duurzame ontwikkeling 
van de locale economie en de bossen.

VOETAFdRUK - BOSSEN

Partnerschap met SKY TV om 
bosvernietiging te stoppen
Rainforest Rescue is een partnerschap met 
SKY Televisie, waarbij wordt samengewerkt 
met lokale gemeenschappen in Acre in het 
Braziliaanse Amazonewoud om de duurzame 
landbouw te bevorderen en een eind te maken 
aan de brandcultuur.  Hierbij wordt natuurlijk bos 
vernietigd om grond vrij te maken voor de teelt 
van gewassen, waarbij het bos wordt verbrand om 
meststoffen te leveren. Daardoor komt koolstof 
vrij die de klimaatverandering versterkt en de 
kwetsbare bodem raakt snel uitgeput, waardoor 
er nog meer bos moet worden verbrand. Meer 
dan 1.000 kleine boeren nemen deel aan het 
project van WWF en SKY, dat ook marktkansen 
biedt voor het duurzaam oogsten van rubber als 
alternatief voor verwoestende praktijken als de 
veeteelt. De Duitse Ontwikkelingsbank KfW 
heeft 19 miljoen euro toegezegd voor projecten 
die kunnen bewijzen dat ze de CO2-emissie 
daadwerkelijk beperken.
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China vaardigt richtlijnen 
voor milieubescherming uit

China’s ecologische 
voetafdruk steeds groter

WWF verheugt zich erover dat de Chinese 
regering heeft beslist milieurichtlijnen uit te 
vaardigen die Chinese bedrijven die actief 
zijn in andere landen moeten helpen om 
milieurisico’s te erkennen en te voorkomen en 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
milieubescherming op te nemen. De richtlijnen 
moedigen milieuvriendelijke aankopen aan, 
zodat Chinese bedrijven producten zoals hout 
aankopen met een duurzaamheidscertificaat en 
ook naar certificifering streven voor grondstoffen 
die in andere landen zijn geproduceerd. WWF 
hoopt dat dit ertoe zal leiden dat Chinese 
bedrijven gaan deelnemen aan multistakeholder 
certificatieprogramma’s als de Forest en Marine 
Stewardship Council (FSC, MSC) en de 
Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).

Uit het in december gepubliceerde Chinese 
rapport over de Ecologische Voetafdruk blijkt 
dat het natuurlijk milieu in het land steeds 
meer onder druk komt door de toenemende 
consumptie, die nog wordt versterkt door de 
hogere inkomens en de snelle verstedelijking. 
Deze derde editie van het rapport van WWF in 
samenwerking met de Chinese Instituten voor 
Zoölogie, voor Geografische Wetenschappen en 
voor Onderzoek naar de Natuurlijke Rijkdommen, 
de Londense Zoölogische Vereniging en het 
Global Footprint Network toont dat CO2-emissie 
het grootste bestanddeel vormt van de Chinese 
ecologische voetafdruk. Het stelt dat duurzame 
ontwikkeling van essentieel belang is voor de 
ecologische veiligheid van China en het welzijn 
van de bevolking.  Dit kan een grote invloed 
hebben op de duurzame ontwikkeling in de hele 
wereld. Prioritaire soorten als de amoertijger 
en de reuzenpanda zijn zich langzaam aan het 
herstellen.

VOETAFdRUK – CHINA

Awards for 
“Climate Solvers”
De eerste Climate Solver- prijzen van WWF 
China gingen onder andere naar een sterk 
energie-efficiënte batterijlader (waardoor 
elektrische auto’s beter haalbaar worden), en 
milieuvriendelijkere koelsystemen. De prijzen 
werden in december in Beijing uitgereikt en 
bekronen producten die zijn ontwikkeld door 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
voldoen aan drie vereisten: ze zijn innovatief, 
voorzien in een behoefte op de markt en helpen 
de koolstofuitstoot van de samenleving te 
beperken. De prijzen willen producten belonen 
die nodig zijn en op grote schaal kunnen worden 
geproduceerd met nieuwe technologie, zodat 
een aanzienlijke uitstootbeperking mogelijk is. 
WWF kent de Climate Solvers-prijzen al toe in 
verscheidene landen en nu dus ook in China, een 
land met een grote CO2-uitstoot dat bereid is 
te veranderen – en daar kan Climate Solvers de 
grootste impact hebben.
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VOETAFdRUK – KLIMAAT
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Grootste bedrijven schakelen 
over op groene energie

China werkt aan 
hernieuwbare energie

Bijna twee derde van de grootste bedrijven 
ter wereld heeft beloofd de uitstoot van 
broeikasgassen die de klimaatverandering 
veroorzaken te beperken en meer hernieuwbare 
energie te verbruiken. Uit een rapport van Calvert 
Investments, Ceres en WWF, voorgesteld tijdens 
de top over de energie van de toekomst in Abu 
Dhabi in januari, blijkt dat de privésector, bij 
gebrek aan duidelijk internationaal politiek 
leiderschap in verband met de klimaatverandering, 
de leiding neemt en erkent dat milieuvriendelijke 
energie ook zinvol is voor bedrijven: een grote 
meerderheid van de 100 grootste bedrijven ter 
wereld heeft zich ertoe verbonden de uitstoot 
van broeikasgassen te beperken en/of meer 
hernieuwbare energie te verbruiken.

Een van de grootste producenten van 
zonnepanelen ter wereld, Yingli Green Energy, is 
het eerste Chinese bedrijf en de eerste producent 
van zonnecellen die toetreedt tot het Climate 
Savers-programma van WWF. Om de uitstoot 
van broeikasgassen die de klimaatverandering 
veroorzaken te helpen beperken, stelt Yingli 
als eerste Chinese bedrijf een doel voorop 
voor het verbruik van hernieuwbare energie 
en wil het werken aan het invoeren van een 
wereldwijde norm voor de milieuvriendelijke 
productie van zonnepanelen om zo de hele sector 
milieuvriendelijker te maken.

China heeft zijn doelstellingen voor hernieuwbare 
energie opgetrokken, van 21 naar 35 gigawatt 
voor fotovoltaïsche cellen tegen 2015. Voor 
windenergie, een energievorm waarin China 
de voorbije twee jaar wereldleider was, zou 
het doel van 100 gigawatt tegen 2015 worden 
overschreden.

Groot klimaatproject 
voor Congolese bossen 
goedgekeurd
In de Democratische Republiek Congo is 
negen miljoen hectare bos bestemd voor het 
natuurbehoud. Dat is het gevolg van een 
baanbrekend akkoord tussen de regering en de 
bij het bos betrokken partijen om de uitstoot van 
broeikasgassen door ontbossing terug te dringen. 
Het programma zal meer dan 300.000 lokale 
gezinnen betrekken, de ontbossing halveren, de 
broeikasgasuitstoot met 60 miljoen ton CO2-
equivalent verminderen – dat is de jaarlijkse 
uitstoot van 12,5 miljoen auto’s – en 60 miljoen 
dollar financiering opleveren voor REDD+, het 
mechanisme van de VN om landen met tropisch 
oerwoud te belonen als ze de uitstoot van 
broeikasgassen door ontbossing en aantasting van 
het bos beperken. WWF hielp dit baanbrekend 
akkoord mee realiseren door te werken aan 
locale opbouw van technische capaciteiten, 
proefprojecten op het vlak van REDD+ en de 
participatie van de belanghebbenden te vergroten.
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Klimaatmijlpaal eist 
omschakeling naar 
hernieuwbare energie
In mei deelden wetenschappers van het Mauna 
Loa-observatorium in Hawaï mee dat het peil van 
de koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer voor het 
eerst in de geschiedenis 400 deeltjes per miljoen 
haalde. Zo werd de wereld er stil maar krachtig 
aan herinnerd dat het dringend nodig is om over 
te schakelen op duurzame, milieuvriendelijke 
energiebronnen. Daarmee hebben we immers een 
kritiek punt bereikt op weg naar een gevaarlijke 
opwarming van de aarde, waarbij extreme 
weersomstandigheden, recordtemperaturen, 
overstromingen en droogteperiodes steeds vaker 
zullen voorkomen – met de bijhorende menselijke 
ellende en economische verliezen. Volgens het 
wereldwijde Klimaat- en Energie-Initiatief van 
WWF is het nooit eerder zo noodzakelijk geweest 
om de CO2-uitstoot terug te dringen. 
Dit vereist een snelle overstap naar hernieuwbare 
energie, in combinatie met energie-efficiëntie om 
de CO2-emissie drastisch te verminderen.
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IJsbeertop moet 
klimaatdreiging aanpakken

Het verdrag over de bescherming van de ijsbeer 
dat veertig jaar geleden werd ondertekend door de 
vijf landen waar ijsberen voorkomen, slaagde erin 
de belangrijkste bedreigingen voor dit schitterende 
dier – de sport- en de commerciële jacht – aan te 
pakken, zodat de totale populatie is aangegroeid 
tot 20 à 25.000 dieren. Maar de impact van de 
klimaatverandering en daardoor het slinken van het 
zee-ijs in de zomer, dat van levensbelang is voor 
de ijsberen, hun prooidieren en andere soorten die 
afhankelijk zijn van het ijs, vormt nu een grote 
en groeiende bedreiging voor het overleven van 
veel symbolische soorten op de Noordpool. In 
december zullen de vijf betrokken landen– Canada, 
Denemarken/Groenland, Noorwegen, Rusland en de 
VS – opnieuw vergaderen in Moskou om het tot nu 
toe behaalde succes te vieren en na te gaan hoe ze de 
ijsbeer met het oog op de klimaatverandering ook de 
komende veertig jaar een veilige toekomst kunnen 
bieden.

Earth Hour City Challenge 
voor een klimaatverdrag in 
2015
WWF roept steden uit vijftien landen op om 
deel te nemen aan de Earth Hour City Challenge 
(EHCC) van 2014. Zij moeten  voorbeelden 
en inspiratie leveren ter ondersteuning van de 
internationale onderhandelingen die in 2015 
moeten leiden tot een eerlijk en doeltreffend nieuw 
wereldwijd klimaatakkoord. Omdat stadsbewoners 
verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de 
wereldwijde CO2-uitstoot die klimaatverandering 
veroorzaakt, kunnen steden een belangrijke rol 
spelen bij de vermindering van de koolstofuitstoot 
door een slimme planning van nieuwe gebouwen, 
energie en transport. 
De EHCC wil belangrijke inspanningen om 
de oorzaken van de klimaatverandering aan te 
pakken belonen en steden aanzetten tot actie bij de 
noodzakelijke wereldwijde omschakeling op 100% 
hernieuwbare energie.

Seize Your Power – kies voor 
hernieuwbare energie
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De nieuwe campagne van WWF voor de promotie 
van milieuvriendelijke, hernieuwbare energie – 
Seize Your Power – wil belangrijke organisaties 
die investeren in nieuwe energiebronnen ertoe 
aanzetten om 40 miljard dollar te verschuiven 
van investeringen in fossiele brandstoffen als 
steenkool, olie en gas naar de ontwikkeling van 
milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen. 
Die verschuiving in de investeringen is dringend 
nodig en van cruciaal belang om de wereld 
sneller te laten evolueren naar klimaatveilige 
energie – een scenario uit het Energierapport van 
WWF, dat aantoonde dat het mogelijk is om tegen 
2050 te voorzien in de energiebehoeften van de 
wereld met milieuvriendelijke, hernieuwbare en 
economisch rendabele energie.
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Meer lezen: www.wwf.be/earthhour Meer lezen: www.panda.org
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400
Voor het eerst in de 
geschiedenis heeft het niveau 
van koolstofdioxide (CO2) in 
de atmosfeer de 400 deeltjes 
per miljoen overschreden.

Earth Hour 2013 vond plaats 
in 154 landen en het initiatief 
duurde veel langer dan een uur, 
met veel acties voor natuur en 
milieu.

3
Rusland creëert drie 
grensoverschrijdende 
beschermde gebieden, samen 
met China, Mongolië en de 
VS.

WWF-hoogtepunten in cijfers

7de

Het 18 miljoen ha grote zeereservaat 
van de Prince Edward eilanden in 
Zuid-Afrika is het 7de grootste ter 
wereld.
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® “WWF” is een door WWF gedeponeerd handelsmerk

Waarom wij bestaan ?
Om een eind te maken aan de aantasting van de natuur op 
aarde en om te bouwen aan een toekomst waarin de mens 
in harmonie leeft met de natuur.
www.wwf.be


