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Wat kunt u verwachten? 

• Korte intro WNF 

• Link tussen mens en natuur  

• Hoe meten we de staat van de natuur? 

• Natuur wereldwijd 

• Natuur in Nederland 

• Wat nu? Hoe geven we de natuur een 

kans? 



Wat doet het Wereld Natuur Fonds? 

Natuurbescherming door: 

 
•  Voorlichting 
 

•  Projecten 
  

•  Onderzoek 
 



Voorlichting 

•  TV spotjes en advertenties 

 

•  Inzet eigen media 

   Panda, TamTam, Pipa Panda en Internet 

 

•  Vrijwilligersactiviteiten in het land 

   30 vrijwilligers teams in Nederland 



Soorten 

Bos 

Zoet water 

Zee / Oceaan 

Klimaatverandering 

Projecten 



Onderzoek 

•  Hoe weten we hoe het met de natuur gaat? 

•  Hoe verandert de natuur? 

•  Wat veroorzaakt die verandering? 

•  Is elke verandering een bedreiging? 

•  Moeten we ingrijpen? 

•  Hoe moeten we ingrijpen? 

Wat weten we van de natuur? 
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Risk and resilience in a new era 

Onderzoek 



Living Planet Report 

• 295 referenties  

    (rapporten en wetenschappelijke artikelen) 

 

• 22 WWF kantoren, 28 externe organisaties 

en 130 mensen hebben meegewerkt 

 

• Samenvatting in 20 talen; hele rapport in 4 

talen 



De link tussen mens en natuur 

Producten 

Regulatie  

(b.v. klimaat) 

Ondersteuning 

(b.v.  bodem-

vorming) 

Culturele 

belangen 

(b.v. spiritueel, 

recreatie) 



De link tussen mens en natuur 



De link tussen mens en natuur 



De link tussen mens en natuur 

Als we dit afbreken 



De link tussen mens en natuur 

Dan breken we dit ook af  



De link tussen mens en natuur 

Maar dit…. 

=  

wat 

wij 

 willen 

eten 

en 

gebruiken 



De link tussen mens en natuur 

Geen biodiversiteit 

Geen toekomst 

 

 

 

 

En er is maar  

1 
aardbol 
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Hoe meten we de staat van de natuur? 

Monitoring van soorten 

Living Planet Index (LPI) 

• Populatie gegevens van zoogdieren, vogels, vissen, 

amfibieën en reptielen 

 

• 14.152 populaties verdeeld over 3.706 soorten 



Hoe meten we de staat van de natuur? 

Monitoring van soorten 

IUCN Red list  

• Gebaseerd op een combinatie van criteria waaronder: 

populatiegrootte, grootte leefgebied  en bedreigingen 



Hoe meten we de staat van de natuur? 

Ecological footprint 

Monitoring de grenzen van onze aarde 

• Maat voor de vraag 

naar natuur om aan 

onze consumptie te 

kunnen voldoen 

 

• Uitgedrukt in 

“hectare per 

wereldburger” 

Gewasgrond 

 

weidegebied 

 

visgronden 

 

bosgebied 

 

bebouwing 

 

koolstof-footprint 
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Natuur wereldwijd 

Achteruitgang van de Global Living Planet Index  

van 58 procent tussen 1970 and 2012 

Biodiversiteit: 

- op land 

- in zoet water 

- in zee/oceaan 



Op land 38 procent achteruitgang in LPI between 

1970 and 2012 

Natuur wereldwijd 



Op land 38 procent 

achteruitgang in LPI between 

1970 and 2012 

Natuur wereldwijd 



Voor zoetwater 81 procent achteruitgang in LPI 

tussen 1970 and 2012 

Natuur wereldwijd 



Voor zoetwater 81 procent achteruitgang in LPI 

tussen 1970 and 2012 

Natuur wereldwijd 



De marine LPI ging met 36 procent achteruit tussen 

1970 and 2012 

Natuur wereldwijd 



Source: IUCN and Birdlife International, 2016.  

Rode Lijst Index voor overlevingskansen 

Natuur wereldwijd 



Natuur wereldwijd 

Schatting verlies van soortenrijkdom in 2090  

Source: Newbold et al., 2015 



Ecological Footprint, t.o.v. Biocapacity, 1961-2012 

Source: Global Footprint Network, 2016 

Natuur wereldwijd 



versnelling van bedreigingen 

Natuur wereldwijd 



Beschikbaar: 1,7 global hectare per persoon 

Source: Global Footprint Network, 2016 

Natuur wereldwijd 



Average Ecological Footprint in global hectares per 

person per country, in 2012 

Source: Global Footprint Network, 2016 

Natuur wereldwijd 



Natuur wereldwijd 



Natuur in Nederland 



Natuur in Nederland 



Natuur in Nederland 

Vlinders en vogels hebben veel last van  

verdroging en vermesting 

 

Versnippering van leefgebieden erg 

problematisch voor veel reptielen en vlinders 

 

Intensief gebruik van landbouw chemicaliën heeft 

ernstige gevolgen voor bijen, vleermuizen en 

weidevogels 

 

Overbevissing en vismethoden (boomkorren) zijn 

rampzalig voor zeeleven 

 

 

 

 



Natuur in Nederland 



Natuur in Nederland 



Natuur in Nederland 

Is er nog hoop? 

Door de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn betere 

bescherming (Ecologische Hoofdstruktuur) 

 

Minder uitstoot van verzurende stoffen en meststoffen 

levert herstel van sommige populaties 

 

Aanzienlijke verbeteringen van waterkwaliteit en 

aanpassingen aan oevers zijn positief voor 

zoetwaterleven en vooral amfibieën 

 

Noordzeebeheer laat zien dat herstel mogelijk is 



Natuur in Nederland en wereldwijd 

  

Het gaat ronduit slecht! 

 

Het is echt 5 voor 12 
  

  

Er is hoop 
  

Maar dan moet het roer echt om 

En dat moet snel 
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Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Alles en iedereen zal mee moeten 
 

• Overheden 

 

 

• Bedrijfsleven 

 

 

• Consumenten 



Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Overheden: 
 

• Duurzaamheid moet hoger op de 

prioriteitenlijst dan economische groei 

 

• Streng en wettelijk kader 

 

• Integrale aanpak noodzakelijk 

 

• Uitvoering en handhaving essentieel 



Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Bedrijfsleven: 

 

• Duurzame productie is een “must”.     

Niet duurzame productie niet meer OK. 

 

• Belangrijke rol voor duurzaamheids- 

certificering 

 

• Eerlijke geldwijzer!                               

Financierders hebben macht  maar wij 

kunnen sturen 



Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Eerlijke bankwijzer 



Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Eerlijke verzekeringswijzer 



WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en  Consumentenbond  

beoordeelden leveranciers op vier bedrijfsonderdelen: 

 

• (des)investeringen in stroomopwekking in de periode 

2012-2016 

• eigen productie van stroom in 2015 

• de inkoop van stroom: zowel direct bij de bron als op de 

markt in 2015 

• de levering van stroom in 2015 

 

Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Duurzame energie 



Wat nu?  

Hoe geven we de natuur een kans? 

Consumenten: 

 

• Kijk naar je footprint en neem je 

verantwoordelijkheid 

 

• Bekijk de eerlijke geldwijzer en 

duurzaamheid van energieleveranciers 

Stap over! 

 

• Praat over duurzaamheid en natuur 



Conclusie van dit verhaal 

• We staan er niet goed voor 

 

• We overschrijden ruimschoots de grenzen van 

onze planeet 

 

• Er zijn drastische veranderingen nodig in onze 

consumptie en productiesystemen 

 

• Er is werk aan de winkel! 



Wereld Natuur Fonds 

for a living planet® 


