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VOORWOORD

DE WERELDWIJDE COVID-19-CRISIS IN 2020 VOND NIET ALLEEN ZIJN 
OORSPRONG IN EEN RESPECTLOZE OMGANG MET BIODIVERSITEIT, MAAR 
HAD OOK GROTE IMPACT OP DE NATUURBESCHERMING. KRACHTIGE LOKALE 
NATUURBESCHERMING WAS MISSCHIEN WEL BELANGRIJKER DAN OOIT. SAMEN 
MET ONZE LEDEN EN WERELDWIJDE PARTNERS HEBBEN WIJ OOK DIT JAAR 
BELANGRIJKE RESULTATEN KUNNEN BOEKEN.

In 2020 werd de impact duidelijk van vijf jaar 

investeren in lokale groene organisaties via de grote 

internationale partnerschappen Green Livelihood 

Alliance (GLA) en Shared Resources Joint Solutions 

(SRJS). De afgelopen vijf jaar versterkten we ruim 190 

maatschappelijke organisaties in Afrika, Azië en Zuid-

Amerika, wat nu al heeft geleid tot tal van invloedrijke 

veranderingen in wetgeving en beleid en 901.400 

hectara duurzaam beheerd land. 

Ook vierden we de mijlpaal van 20 jaar lang 

investeren in lokale bescherming van bedreigde 

natuur via ons wereldwijd unieke Landaankoopfonds. 

In totaal is in 20 jaar zo’n 42.000 hectare beschermd 

in 36 landen, met aantoonbare positieve impact op tal 

van unieke bedreigde soorten planten en dieren. Met 

onze partners brachten we daarnaast de toenemende 

illegale handel in de illustere jaguar in Bolivia en 

Suriname aan het licht.

In Nederland groeide het IUCN-ledenplatform 

verder tot 39 leden. Met een aantal leden startten we 

Onder het Maaiveld, een innovatief project voor de 

biodiversiteit in onze bodem. Samen met McKinsey 

& Company maakten we een quickscan van het 

Nederlandse natuurbestel met aanbevelingen voor 

versterking. Ook legden we het kabinetsbeleid voor 

internationale biodiversiteit langs de meetlat van 

internationale afspraken. 

Voor onze medewerkers was 2020 een extra 

uitdagend jaar, met naast de covid-crisis ook 

het afsluiten van twee grote programma’s en de 

ontwikkeling van diverse nieuwe initiatieven. Het 

aflopen van het SRJS-partnerschap betekende dat 

we aan het einde van het jaar afscheid moesten 

nemen van meerdere gewaardeerde collega’s. Ook 

startten we een organisatieveranderingstraject dat 

in 2021 zal leiden tot een afgeslankte organisatie die 

optimaal is toegesneden op onze strategie.
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We kijken met hoop en verlangen naar 2021, waarin 

de wereld hopelijk begint aan het herstel naar 

een natuurinclusieve, duurzame toekomst. Het 

nieuwe IUCN-programma 2021-2024 biedt concrete 

handvatten voor een krachtige, gezamenlijke en 

internationale aanpak voor de nieuw vast te stellen 

wereldwijde doelen voor biodiversiteit. We gaan deze 

uitdaging met energie aan samen met onze leden en 

partners. En natuurlijk de onmisbare steun van onze 

donoren, in het bijzonder de Nederlandse overheid, 

de Nationale Postcode Loterij en de Europese Unie.

Coenraad Krijger, directeur-bestuurder

Angélique Laskewitz, voorzitter Raad van Toezicht

Voor onze medewerkers was 
2020 een extra uitdagend jaar, 
met naast de covid-crisis ook 
het afsluiten van twee grote 
programma’s en de ontwikkeling 
van diverse nieuwe initiatieven.

Coenraad KrijgerAngélique Laskewitz
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2020 IN 
VOGELVLUCHT

RESULTATEN EN IMPACT

 901.400
hectare natuur 
is onder verbeterd 
beheer

4 gebieden
van 484 hectare
natuur aangekocht

organisaties die hun 
capaciteit hebben versterkt 
onder strategische 
partnerschappen1
6

9
 initiatieven 
van partners 
gefinancierd voor
18,3 miljoen euro

153

businesscases  
ontwikkeld voor

    inclusieve 
klimaatactieplannen 
op landschapsniveau

2

beleids-
maatregelen 
gerealiseerd 
om natuur te 
beschermen

97

10     
klimaatbestendige 
landschappen



Jaarverslag 2020IUCN NL 6

2020 IN 
VOGELVLUCHT

RESULTATEN EN IMPACT

Quickscan van 
het Nederlandse 
natuurbestel met 
aanbevelingen voor 
versterking

mensen 
profiteren 
van duurzame 
inkomstenbronnen

18.500

bijeenkomsten met de IUCN-
leden over onderwerpen van 
gedeeld belang7

Internationale 
biodiversiteit hoger 
op de agenda 
in Den Haag

mensen profiteren van 
verbeterd beheer van 
stroomgebieden

39.000

mensen profiteerden direct van 
duurzame maatregelen in het landschap

12.000
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2020 IN 
VOGELVLUCHT

FINANCIËN

NIEUWE PROJECTEN 

Forest Landscape Restoration 

Ghana • € 1.500.000 - GIZ

Onder het Maaiveld - 

€ 2.825.000 • NPL

 

Movement Building in Action 

2020 • $ 391.460 • Sustainable 

Market Fund 

 

Virunga Youth Program • 

$ 75.000 • Sustainable Market 

Fund

 

Protected Wildlife Uganda • 

DRC • $ 60.553  • INL (via IFAW)

Actieplan Amsterdam 

Declarations Partnership (ADP) 

aanpak ontbossing Paraguay • 

€ 24.860 • Ministerie van LNV

 

Metaalconvenant 2 

‘Metallurgische sector (MET)’ •

 € 89.000 • RVO

 

Forests for a Just Future (GLA II) 

• € 9.524.800 • BZ (via VMD)

 

Dutch Soy Platform • € 447.860 

• RVO

23 miljoen aan bestedingen, waarvan 
94,1 % besteed aan doelstellingen 
5,9% aan fondsenwerving en beheer 
en administratiekosten

Nieuw

aan inkomsten23.3 miljoen
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2020 IN 
VOGELVLUCHT

ORGANISATIE

gemiddelde 
personeels-sterkte

43,79 fte

medewerkers 
nieuw in dienst

4

44
Gemiddelde leeftijd:  

(jongste medewerker: 23, 

oudste medewerker: 63)

4 stagiairs

44,9% man

55,1% vrouw

medewerkers uit 
dienst in 2020

2

medewerkers uit 
dienst per 1 januari 
2021

6

39 lidorganisaties 

6 leden Raad van Toezicht:

• Johan van de Gronden (voorzitter)

• Theo Verstrael (vice-voorzitter)

• Luc Bas

• Franc van den Berg 

• Daan van Cann

• Merel Soons

4 leden in het Management 

team:

• Coenraad Krijger (directeur-bestuurder)

• Cas Besselink

• Liliana Jauregui

• Hans van Zijl
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DE IMPACT VAN CORONA

Covid-19 had een grote invloed op ons werk 

en dat van onze maatschappelijke partners in 

de vele landen waar we actief zijn. Praktisch 

betekende het voor iedereen een omschakeling 

naar werken vanuit huis en vrijwel volledige 

digitale interactie. Ook zijn veel internationale 

bijeenkomsten afgelast of digitaal georganiseerd 

en hebben we vrijwel niet met de partners het 

veld in kunnen gaan. In Nederland vroeg de 

pandemie van veel leden een flinke omschakeling, 

met als positieve ontwikkeling de herontdekking 

van de Nederlandse natuur door velen. Maar de 

pandemie had vooral veel effect op het werk van 

onze partners in Afrika, Azië en Latijns Amerika 

en de (inheemse) gemeenschappen waar zij mee 

werken. Zo werden sommige, vaak afgelegen 

gemeenschappen in hun beweging beperkt 

waardoor zij moeilijker in hun levensonderhoud 

konden voorzien of geen toegang hadden tot 

informatie en sociale diensten. De lockdown leidde 

in meerdere landen ook tot extra illegale exploitatie 

van natuur en schending van mensenrechten.  

In landen met een slechte gezondheidszorg en 

conflicten, werden mensen nog harder geraakt. 

Daarom steunde IUCN NL in 2020 partners om 

beter met de gevolgen van de pandemie om te 

gaan. Dit varieerde van capaciteitsversterking in 

(het gebruik van) digitale communicatiemiddelen 

en online veiligheid tot onderzoek naar de effecten 

van covid-19 op ontbossing. Partners konden 

zich zo beter aanpassen aan de veranderende 

werkelijkheid en hun belangrijke werk blijven doen.

2020 IN 
VOGELVLUCHT

PROFESSIONALISERING

✔  Invoering van nieuw bestuursmodel 

per 1 januari 2020 

✔ Genderstrategie geïmplementeerd 

✔  Veiligheidstraining voor vrouwelijke 

medewerkers 

✔  Thuiswerkplekken ingericht volgens 

ARBO-regels 

✔ Integriteitsbeleid geïmplementeerd

✔ Ziekteverzuim gedaald naar 1,34% 

✔ Communicatiestrategie ontwikkeld
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ONZE LEDEN
PLATFORM VOOR NEDERLANDSE IUCN-

LEDEN

IUCN NL vormt het platform voor de Nederlandse 

leden van IUCN (het Nationaal Comité) en werkt actief 

met hen samen aan het veiligstellen van belangrijke 

natuur en biodiversiteit, zowel in Nederland als 

daarbuiten. In Nederland telde IUCN eind 2020 

39 leden.

http://
http://
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ACTIVITEITEN VAN HET NATIONAAL COMITÉ

Als platform bevorderen we de kennisuitwisseling 

tussen onze leden en stemmen we af over 

gezamenlijke belangen. In 2020 startten we het 

programma ‘Onder het Maaiveld’ en zorgden we 

dat biodiversiteit hoger op de Nederlandse politieke 

agenda kwam.

ONDER HET MAAIVELD

In 2020 startten we samen met De Vlinderstichting 

en het NIOO-KNAW ‘Onder het Maaiveld’. Binnen 

dit programma werken we samen met andere 

IUCN-leden, waaronder De Vlinderstichting, 

IVN Natuureducatie en Landschappen NL. Het 

programma, dat loopt tot april 2023, vraagt 

aandacht voor vitale bodems als basis voor gezonde 

ecosystemen en ontwikkelt kennis en praktische 

handvatten om bodembiodiversiteit te bevorderen.

Meer over Onder het Maaiveld lees je op pagina 17

REACTIE OP KAMERBRIEF ‘VERSTERKING 

INZET OP INTERNATIONALE BIODIVERSITEIT’

Na afstemming met de internationaal opererende 

lidorganisaties stuurden we afgelopen zomer 

een reactie op de Kamerbrief van de Ministers 

Carola Schouten (LNV) en Sigrid Kaag (BHOS) 

over de versterking van de internationale inzet 

op biodiversiteit. Hierin pleitten we ervoor om 

internationale biodiversiteit tot eigenstandige 

prioriteit te benoemen in het kabinetsbeleid, met 

een gerichte investeringsagenda. Naar aanleiding 

van onze reactie hadden we een gesprek met 

de directeuren-generaal voor Natuur, Visserij & 

Landelijk gebied en voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en zijn we 

een samenwerking met de Ministeries van LNV en 

BuHaOS aangegaan om de inzet van nature-based 

solutions te vergroten.

Amazon Conservation Team

ARK Natuurontwikkeling

ARTIS

Avalon

Bears in mind

Black Jaguar Foundation

Both Ends

Carmabi

Chimbo Foundation

Commonland

DCNA

EAZA

Floron

IBED

IVN

IFAW

KNNV

LandschappenNL

Leo Foundation

Milieudefensie

Naturalis

Natuur & Milieu

Natuurmonumenten

NVBT

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Ouwehand Zoo Founation

Prince Bernard Chair

Rewilding Europe

RAVON

Rijksoverheid

Staatsbosbeheer

SOVON

Tropenbos International

Van Tienhoven Foundation

De Vlinderstichting

Vogelbescherming

Waddenvereniging

Wetlands International

WWF

Zoogdiervereniging

Links

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/09/kamerbrief-versterking-internationale-inzet-op-biodiversiteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/09/kamerbrief-versterking-internationale-inzet-op-biodiversiteit
https://europe.amazonteam.org
https://www.ark.eu
https://www.artis.nl/nl/
http://www.avalon.nl
https://www.bearsinmind.org
https://www.black-jaguar.org
https://www.bothends.org/en/
https://www.carmabi.org
https://www.chimbo.org/gegevens/
https://www.commonland.com
https://dcnanature.org
https://www.eaza.net
https://www.floron.nl
https://ibed.uva.nl
https://www.ivn.nl
https://www.ifaw.org/eu
https://knnv.nl
https://www.landschappen.nl
https://leofoundation.org
https://milieudefensie.nl
https://www.naturalis.nl
https://www.natuurenmilieu.nl
https://www.natuurmonumenten.nl
https://www.botanischetuinen.nl/nl
https://www.nvddierentuinen.nl
https://www.ouwehand.nl/nl/natuurbescherming/ouwehand-zoo-foundation
https://www.uu.nl/en/research/ecology-and-biodiversity/prince-bernhard-chair
https://rewildingeurope.com
https://www.ravon.nl
https://www.rijksoverheid.nl
https://www.staatsbosbeheer.nl
https://www.sovon.nl
https://www.tropenbos.org
https://vantienhovenfoundation.com
https://www.vlinderstichting.nl
https://www.vogelbescherming.nl
https://www.waddenvereniging.nl
https://www.wetlands.org
https://www.wwf.nl
https://www.zoogdiervereniging.nl
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Vergadering van Participanten

De leden komen gewoonlijk drie keer per jaar bij 

elkaar tijdens onze Vergadering van Participanten. 

In 2020 werden deze bijeenkomsten in verband 

met covid-19 digitaal voortgezet. Eén van de 

drie vergaderingen werd naar aanleiding van de 

actualiteit omgezet in een speciale bijeenkomst 

over de gevolgen van de pandemie voor 

natuurbescherming en het werk van de leden van 

IUCN in het bijzonder.

Een presentatie van de Wageningse onderzoeker 

Tim van Hattum over zijn visie voor een 

natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 

kreeg enthousiaste bijval van de leden en leidde 

onder andere tot een verkennend gesprek over 

het ontwikkelen van eenzelfde toekomstvisie voor 

Caribisch Nederland. 

In een bijeenkomst die IUCN NL samen met 

het Ministerie van LNV organiseerde over de 

Europese Biodiversiteitsstrategie 2030, deelden 

de leden hun adviezen over de implementatie van 

deze strategie in Nederland.

Meer weten over het Nationaal Comite? 

Kijk op website of neem contact op met 

Carl Königel. E-mail: carl.konigel@iucn.nl

MEER WETEN?

ANALYSES NATUURBESCHERMING IN 

NEDERLAND

Samen met McKinsey & Company maakten we een 

eerste analyse (‘quickscan’) van het Nederlandse 

natuurbestel, het geheel van organisaties, 

regelingen en (financierings)structuren die actief 

zijn om biodiversiteit in Nederland te beschermen. 

Aanbevelingen uit de analyse richten zich onder 

andere op het verduidelijken van nationale doelen, 

systeemverantwoordelijkheden, het vergroten van 

draagvlak in de samenleving en het verhogen van de 

effectiviteit van de overlegorganen.

Een tweede analyse werd gedaan door Rob van 

Westrienen, directeur van de lidorganisaties RAVON 

en FLORON. Hij bekeek, in opdracht van IUCN NL, 

hoe de Nederlandse IUCN-leden werken aan het 

herstel van biodiversiteit. Na onder andere een 

analyse van de meerjarenplannen en de bespreking 

ervan op directeursniveau kwamen betrokken 

lidorganisaties tot concrete ideeën voor gezamenlijke 

vervolgstappen waardoor de lidorganisaties hun 

werk nog beter op elkaar kunnen afstemmen, 

zoals de ontwikkeling van een gezamenlijke 

veranderstrategie (Theory of Change) voor 

biodiversiteitsherstel in Nederland. Deze worden in 

2021 gezamenlijk opgepakt.

ADVIES NATIONALE PARKEN

IUCN NL is lid van een expertgroep die zich richt op 

de borging van natuurwaarden en landschappelijke 

kwaliteit van de Nederlandse Nationale Parken 

Nieuwe Stijl. Onze inbreng richtte zich op de 

aansluiting van de standaard bij internationale 

richtlijnen en best practices.

https://www.iucn.nl/organisatie/leden/
mailto:carl.konigel%40iucn.nl?subject=
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ONZE STRATEGIE

STRATEGISCHE PRIORITEITEN:  DEZE ZES PRIORITEITEN ZULLEN ONZE 

INTERVENTIES IN DE PERIODE 2020-2024 AANSTUREN:

ONS UITEINDELIJKE DOEL:

Het beschermen van de natuur als de basis 
voor alle leven op aarde

1 
Krachtig beleid voor natuur • Het 
zorgen voor een ambitieus Nederlands 
beleid ten aanzien van natuur en 
biodiversiteit

2 Verantwoorde waardeketens • Het 
verkleinen van de biodiversiteitsvoet-
afdruk van de Nederlandse economie

3 
Beschermde leefgebieden • Het 
verbinden, beschermen en herstellen 
van de natuur met het oog op goed 
functionerende landschappen

4 
Beheer door gemeenschappen • Het 
versterken van het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen door plaatselijke en 
inheemse gemeenschappen

5 Recht op natuur • Het verdedigen van 
de milieurechten van mens en natuur

6 
Financiering voor natuurbehoud • 
Het zorgen voor grootschalige 
financiering voor het behoud en het 
herstel van de natuur
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DE KERNELEMENTEN VAN ONZE BENADERING

    Wij volgen een op de lange termijn gerichte, geïntegreerde 
landschapsbenadering, waarbij we met alle relevante factoren 
rekening houden en alle relevante partijen bij elkaar brengen.

 
   Wij omarmen de inzet van nature-based solutions om 

omvangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo 
maken we optimaal gebruik van de veelheid aan producten en 
diensten die gezonde ecosystemen bieden.  

 
   We koppelen natuurbehoud aan de bredere maatschappelijke 

agenda en integreren in ons werk doelstellingen op het 
gebied van sociale rechtvaardigheid en lokale economische 
ontwikkeling. Daarbij fungeren de doelstellingen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, 
SDG’s) als overkoepelend kader.

 
   Wij hanteren een gendersensitieve benadering, onderbouwd 

door het uitgebreide, op rechten gebaseerde IUCN-
raamwerk, om bij onze inspanningen voor natuurbehoud 
genderongelijkheid tegen te gaan.

 
   We maken gebruik van onze positie binnen de wereld van 

natuurbehoud om bruggen te slaan tussen lokale en 
internationale besluitvormingsniveaus, door lokale en kleine 
organisaties in contact te brengen met overheden, wereldwijde 
initiatieven en platforms. 

 
   We zetten natuurbehoud op lokale, maatschappelijke 

agenda’s. Daardoor worden lokaal beheer en actie van onderaf 
gestimuleerd, krijgen maatschappelijke organisaties meer 
invloed, wordt de bewustwording versterkt en worden de 
betrokken partijen gemobiliseerd.

ONZE STRATEGIE
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Krachtig beleid voor 
natuur 

Behoud en herstel van 
biodiversiteit vraagt om een 
krachtig natuurbeleid. Niet alleen 
in ons eigen land, maar ook 
internationaal. Daarom zetten we 
in op een Nederlands natuurbeleid 
dat natuur en biodiversiteit voorop 
stelt.

STRATEGIC 

PRIORITY 1

1 
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Land: Nederland

Partners

SDG • 2 • 13 • 15 • 17

ONDER HET 
MAAIVELD

‘M
instens een kwart van alle soorten 

op aarde leeft in de bodem’, vertelt 

projectleider Caspar Verwer. ‘Eén 

lepeltje grond kan duizenden 

soorten, miljoenen individuen en zo’n honderd 

meter aan schimmeldraden bevatten. Al dit leven 

zorgt ervoor dat de bodem verschillende onmisbare 

functies vervult: als voedingsbron voor planten, 

waterberging, waterzuivering, klimaatbuffer, en 

natuurlijke plaagbestrijding. Een gezond en rijk 

bodemleven is dus essentieel voor alles wat zich 

daarboven bevindt: planten, vogels, maar ook de 

mens. Zonder een vitale bodem halen we de klimaat- 

en biodiversiteitdoelen niet.’ 

Jonne Arnoldussen, hoofd Goede Doelen bij de 

Postcode Loterij, vult aan. ‘Met dit project maakt 

IUCN NL met haar samenwerkingspartners de waarde 

van de bodem niet alleen zichtbaar maar ook tastbaar. 

Zo wordt aan de hand van praktische voorbeelden 

met bodembeheerders samengewerkt aan 

bodemherstel en komt er met een label voor vitaliteit 

van de bodem meer aandacht voor bodemkwaliteit 

als basis voor biodiversiteitsbescherming. Wij zijn 

blij dat wij hier dankzij onze deelnemers aan kunnen 

bijdragen.’

Met dank aan een bijdrage van 
2.825.000 euro van de Nationale 
Postcode Loterij konden we in april 
2020 starten met ons nieuwe project 
Onder het Maaiveld. In dit driejarige 
programma werken IUCN NL, De 
Vlinderstichting, het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
en het Centrum voor Bodemecologie 
(CSE) samen met andere 
maatschappelijke partners aan een 
structurele verandering in de omgang 
met de bodem.

De Vlinderstichting • het Nederlands Instituut 

voor Ecologie (NIOO-KNAW) • het Centrum 

voor Bodemecologie (CSE) • Wij.land • Land-

schappenNL • IVN Natuureducatie • Stichting 

Steenbreek • Deltaplan Biodiversiteitsherstel • 

EMS Films

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-2-einde-aan-honger/
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BARBARA BAARSMA ALS BODEMGEZANT

In het eerste jaar van het programma trokken we 

Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon 

Bank en hoogleraar Economie aan de Universiteit van 

Amsterdam, aan als bodemgezant voor Onder het 

Maaiveld. In deze rol draagt zij het belang uit van een 

vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven.

Baarsma spreekt zich regelmatig uit over de 

rol die banken volgens haar kunnen spelen in 

het bevorderen van een kringlooplandbouw 

in Nederland. Daarbij wordt ingezet op korte 

voedselketens en duurzame productiemethoden. 

Om de Nederlandse landbouw toekomstbestending 

te maken is het belangrijk om te sturen op 

bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. In haar rol 

als bodemgezant zal Baarsma het belang van een rijk 

bodemleven nog breder uitdragen.

Meer weten over Onder het Maaiveld?  

Kijk op onze website of neem contact op 

met Fanny Verkuijlen of Caspar Verwer.

E-mail: fanny.verkuijlen@iucn.nl

caspar.verwer@iucn.nl

MEER WETEN ?

‘Om de Nederlandse 
landbouw toekomst-
bestending te maken 
is het belangrijk om te 
sturen op bodemkwaliteit 
en bodembiodiversiteit’

https://www.iucn.nl/project/onder-het-maaiveld/
mailto:fanny.verkuijlen%40iucn.nl?subject=
mailto:caspar.verwer%40iucn.nl?subject=
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Onder het Maaiveld 
werkte mee aan

7 publicaties en 
presentaties

bodemdieren werden 
er geteld tijdens de 
Bodemdierendagen 
2020 (dat is ruim 2x 
meer dan in 2019)

17.250

Onder het Maaiveld 
werkt samen met

4 Nederlandse 
IUCN-leden

We bouwden in 
ons eerste jaar een 
netwerk op met

15 organisaties 
in Nederland
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Land: Nederland SDG • 14 • 15 • 17

Partners

Ministerie van LNV • MVO Nederland • Deltaplan •  

Biodiversiteitsherstel

Tijdens de Biodiversiteitstop die in 
oktober 2021 plaatsvindt in Kunming, 
China, moeten er doelen voor 2030 
worden gesteld om de mondiale 
biodiversiteit te verbeteren. IUCN NL 
stelt hiervoor in opdracht van het 
ministerie van LNV de Nederlandse 
Actieagenda voor Biodiversiteit op. 
In hoeverre stond biodiversiteit de 
afgelopen jaren op de agenda bij 
Nederlandse organisaties? Waar 
gaat het de goede kant op, en waar 
kan het beter? Dat analyseerden wij 
in het rapport ‘Dutch non-state actor 
contributions to the Aichi targets’.

H
et rapport biedt een overzicht en 

analyse van biodiversiteitsinitiatieven 

van Nederlandse organisaties tussen 

2010 en 2020. We focusten ons op 

de link tussen de initiatieven en de wereldwijde 

biodiversiteitsdoelen voor 2020, de ‘Aichi targets’.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse organisaties 

zich op verschillende fronten bezighouden om 

biodiversiteit te versterken en daarmee bijdragen 

aan de mondiale biodiversiteitsdoelen die voor 2020 

zijn gesteld. Veel van de initiatieven lopen ook na 

2020 door en zijn daarom ook van belang voor de 

actieagenda voor 2030.

Rapport: 
NEDERLANDSE 
ORGANISATIES 
WERKEN 
VOORAL 
SAMEN AAN 
BIODIVERSI-
TEITSDOELEN

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/
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LOKAAL BIODIVERSITEITSHERSTEL 

Het grootste deel van de organisaties heeft 

gebiedsgerichte actie ondernomen, waardoor de 

meeste resultaten voor biodiversiteitsherstel zijn 

behaald op lokaal niveau. Maar het gezamenlijk 

effect op biodiversiteit van al die initiatieven is 

nog niet duidelijk zichtbaar op nationaal niveau. 

‘De inspanningen van de overheid en andere 

organisaties zijn tot nu toe nog niet voldoende om de 

biodiversiteit in Nederland te verbeteren’, aldus Henk 

Simons, senior expert nature conservation bij IUCN 

NL en één van de auteurs van het rapport.

BEWUSTZIJN EN PARTICIPATIE

Het rapport geeft aan dat de initiatieven bijdragen 

aan bewustzijn over biodiversiteit en meer participatie 

van burgers en bedrijven aan natuurbehoud. ‘Dat 

kan een katalysator zijn voor andere initiatieven en 

voor ambitieuzer beleid op provinciaal en nationaal 

niveau’, benadrukt Henk.

Meer weten over ons werk voor de 

Biodiversiteitstop in Kunming? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Henk Simons. 

E-mail: henk.simons@iucn.nl

MEER WETEN ?

Samen voor een sterke EU-bossenwet

In 2020 voerden we samen met ruim 160 natuur- 

en mensenrechtenorganisaties campagne voor 

een sterke EU bossenwet. Mét succes: bijna 1,2 

miljoen mensen brachten hun stem uit in de 

publieksconsultatie. Een belangrijk resultaat, 

want de Europese Bossenwet vormt een unieke 

kans om de betrokkenheid van Europa bij 

wereldwijde ontbossing te stoppen.

Samen met Greenpeace en onze lidorganisaties 

Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming 

Nederland, Both ENDS en Tropenbos 

International riepen we Minister Carola Schouten 

op om in Brussel het voortouw te nemen en 

andere lidstaten aan te sporen om een sterke 

Europese Bossenwet te steunen.

Europees woud © Yaroslav Shuraev

BEKIJK VIDEO

https://www.iucn.nl/project/biodiversiteitsverdrag/
mailto:henk.simons%40iucn.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=pi_fGBHh8O4
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We werken samen met overheden, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties aan verantwoorde 
waardeketens, zowel in Nederland 
als daarbuiten.

Verantwoorde 
waardeketens

STRATEGIC 

PRIORITY 2

2 
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SDG • 3 • 12 • 15

Kwik is een uiterst giftig metaal dat 
schadelijk is voor mens en milieu. Toch 
blijkt het erg lastig om het gebruik 
ervan uit te bannen. Samen met lokale 
partnerorganisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika werpt IUCN NL licht 
op de handelsroutes die voor kwik 
worden gebruikt en de mechanismen 
die verantwoordelijk zijn voor het 
voortgaande gebruik van kwik bij 
de ambachtelijke en kleinschalige 
goudwinning.

IUCN NL WERPT 
LICHT OP 
FORMELE EN 
INFORMELE 
HANDEL IN 
KWIK

‘H
et Verdrag van Minamata inzake kwik 

reguleert de formele handel in en 

het gebruik van kwik’, legt Mark van 

der Wal, senior expert ecosystems 

& extractives bij IUCN NL, uit. ‘Het verdrag is erop 

gericht om het gebruik van kwik bij de ambachtelijke 

en kleinschalige goudwinning te beperken en indien 

mogelijk uit te bannen. Een langetermijnverschuiving 

naar kwikvrije technieken is echter moeilijk te 

bewerkstelligen. Om te begrijpen welke systemen 

kwikvrij ambachtelijk goud in de weg staan, was er 

meer inzicht in de informele handel in kwik nodig.’

Centro de Documentación e Información Bolivia 

(CEDIB) • The Centre for Environment Justice 

and Development (CEJAD) •The Africa Centre for 

Energy and Mineral Policy (ACEMP) • L’Association 

intervillageoise de Gestion des Ressources 

naturelles et de la Faune de la Comoé–Léraba 

(AGEREF/CL) • Alliance for Responsible Mining 

(ARM)(Burkina Faso office) • BanToxics. 

Partners

Landen: Bolivia • Peru • Suriname-Guyana • 

Kenia • Tanzania • Uganda • Burkina Faso en 

de Filippijnen

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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Samen met lokale partnerorganisaties heeft IUCN 

NL uitgebreid onderzoek gedaan naar de illegale 

handelsroutes voor kwik, de toevoerketen en de 

spelers in Bolivia, Suriname, Guyana, Kenia, Tanzania, 

Uganda, Burkina Faso en de Filippijnen. In 2020 

hebben deze inspanningen o.a. geresulteerd in 

het rapport ‘Opening the black box: Local insights 

into the formal and informal global mercury trade 

revealed’. 

INZICHT OM KWIKPROBLEEM AAN TE 

PAKKEN

‘Het rapport laat zien welke factoren het inzicht in de 

handel in kwik in de weg staan en maakt duidelijk 

welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor het 

voortgaande gebruik van kwik’, aldus Mark. ‘Inzicht 

in deze factoren en mechanismen is nodig om het 

kwikprobleem aan te pakken.’

IUCN NL heeft daarom de belangrijkste bevindingen 

gepresenteerd tijdens verschillende (online) 

conferenties en deskundigenpanels.  

DRUK OP GEVOELIGE EN BESCHERMDE 

GEBIEDEN

‘In veel landen is het bij de ambachtelijke, 

kleinschalige goudwinning nog steeds gebruikelijk 

om kwik te gebruiken, terwijl er weinig tot geen 

voorzorgsmaatregelen worden getroffen’, vertelt 

Mark. ‘Het ontbreekt in hoge mate aan een gedegen 

kennis van veilige en milieuverantwoorde praktijken, 

terwijl de goudwinners veelal geen toegang tot de 

juiste technologieën hebben.’ Er is vaak onvoldoende 

staatstoezicht en de regelgeving wordt te weinig 

gehandhaafd. Door deze factoren, in combinatie met 

de groeiende vraag naar goud, komen gevoelige en 

beschermde gebieden steeds meer onder druk te 

staan.

• Download het volledige rapport

•  Bezoek het platform voor de handel in kwik in het 

Guyanaschild

Links

Meer weten over ons werk op het gebied 

van kwik? Kijk op onze website of neem 

contact op met Mark van der Wal of 

Barbara Hendus. 

E-mail: mark.vanderwal@iucn.nl

barbara.hendus@iucn.nl

MEER WETEN?

EEN EINDE AAN HET GEBRUIK VAN KWIK 

‘Om alle betrokken partijen, van kleinschalige delvers 

tot overheidsfunctionarissen, beter te informeren, 

hebben we ook geholpen bij het opzetten van 

een interactief platform waarop het onderzoek 

naar de handel in kwik in het Guyanaschild 

wordt gepresenteerd’, aldus Mark. ‘Er zit ook een 

documentaire over het onderzoek aan te komen.’

Een andere documentaire geeft inzicht in het 

gebruik van kwik bij de ambachtelijke, kleinschalige 

winning in de Filipijnen. Beide documentaires zullen 

binnenkort uitkomen en door ons en onze partners 

worden gepromoot. We hopen een breed publiek te 

bereiken met onze aanbevelingen voor stimulerende 

maatregelen, toegankelijke alternatieven en 

formalisatie van de sector om een einde te maken aan 

het schadelijke gebruik van kwik.’

https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/lr_mercury_brochure_digitaal_gebruik.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/lr_mercury_brochure_digitaal_gebruik.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/lr_mercury_brochure_digitaal_gebruik.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/lr_mercury_brochure_digitaal_gebruik.pdf
https://mercurio.infoamazonia.org/en/
https://mercurio.infoamazonia.org/en/
https://www.iucn.nl/en/publication/iucn-nl-sheds-light-on-the-formal-and-informal-mercury-trade/
mailto:mark.vanderwal%40iucn.nl?subject=
mailto:barbara.hendus%40iucn.nl?subject=
https://mercurio.infoamazonia.org/en/
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Wereld Natuur Fonds • Ministerie van 

Buitenlandse Zaken • Commissie m.e.r. •  

Vereniging van Beleggers voor Duurzame 

Ontwikkeling • IUCN-Secretariaat en meer dan 

210 lokale maatschappelijke organisaties in 16 

landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Partners

Landen: Benin • Bolivia • Burkina Faso • 

Cambodja • Filipijnen • Ghana • Guyana 

• Indonesië • Madagaskar •Mozambique 

•Myanmar • Paraguay • Oeganda • Suriname • 

Tanzania • Zambia

De afgelopen vijf jaar ondersteunden 
we als onderdeel van het 
programma Shared Resources 
Joint Solutions (SRJS) meer dan 
210 maatschappelijke organisaties 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 
om overheden, bedrijven en 
lokale gemeenschappen aan te 
sporen tot duurzaam en inclusief 
landschapsbeheer. De draagkracht 
van de natuur is daardoor op veel 
plaatsen beter verankerd in beleid en 
praktijk.

MEER AAN-
DACHT VOOR 
DRAAGKRACHT 
VAN DE NATUUR

SDG • 2 • 5 • 6 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17

‘O
m zorg te dragen voor duurzame 

sociale en economische ontwikkeling 

is het noodzakelijk de belangen 

van lokale gemeenschappen en de 

draagkracht van de natuur in evenwicht te brengen 

met de lokale, nationale en internationale economie’, 

vertelt Sander van Andel, senior expert nature 

conservation bij IUCN NL. 

© Nativa

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-5-vrouwen-en-mannen-gelijk/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-6-schoon-drinkwater-en-goede-sanitaire-voorzieningen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-2-einde-aan-honger/
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Daarom hebben onze lokale partnerorganisaties 

de afgelopen jaren overheden, bedrijven en 

lokale gemeenschappen benaderd om met 

elkaar zorg te dragen voor de natuur waar we 

allemaal van afhankelijk zijn. IUCN NL droeg bij 

aan beter landschapbeheer door middel van 

kennisuitwisseling, lobby van wet- en regelgeving, 

financiering en het leggen van verbindingen met 

internationale netwerken. Een greep uit de resultaten: 

BESCHERMD GEBIED VAN RUIM 5 MILJOEN 

HECTARE

In Bolivia riep de autonome inheemse gemeente 

Charagua het gebied Ñembi Guasu, dat maar liefst 

1,2 miljoen hectare groot is, uit tot beschermd 

gebied. Daardoor ontstond een aaneengesloten 

beschermd gebied van 5,6 miljoen hectare. ‘Die 

beschermde status is niet alleen goed nieuws voor 

de talloze diersoorten in het gebied, maar ook voor 

de inheemse stammen die al generaties lang in dit 

gebied leven’, zegt Sander. 

BEDRIJVEN DRAGEN BIJ AAN 

NATUURBEHOUD 

‘Vijf jaar geleden was contact met bedrijven voor veel 

van onze lokale partners ondenkbaar’, vertelt Sander. 

‘Verschillende trainingen hebben echter bijgedragen 

aan beter wederzijds begrip en vertrouwen. 

Bovendien is er een gemeenschappelijk belang 

gevonden: ook bedrijven zijn afhankelijk van goed 

functionerende ecosystemen en een goede relatie 

met lokale gemeenschappen.’ 

Inmiddels komen maatschappelijke organisaties en 

bedrijven in bijvoorbeeld Ghana en Benin regelmatig 

samen om op een informele manier best practices 

op het gebied van sociale - en milieuprogramma’s 

te delen. Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer 

bedrijven onderzoeken hoe ze hun impact kunnen 

verkleinen. Enkele voorlopers zijn begonnen met het 

OVERHEDEN VERANKEREN NATUURBEHOUD

‘Dankzij de inspanningen van onze partners 

houden ook overheden in verschillende landen 

meer rekening met de draagkracht van de natuur. In 

sommige gevallen hebben zij natuurbehoud beter 

verankerd in hun beleid en zien beter toe op naleving 

van geldende wet- en regelgeving. In andere gevallen 

in voorkomen dat natuurbeleid verslechterde’, vertelt 

Sander. 

Zo is in Cambodja de bijdrage van inheemse groepen 

aan natuurbescherming erkend in een nieuwe 

wet en ligt ook in de Filipijnen een wetsvoorstel 

ter goedkeuring dat de bijdrage van inheemse 

groepen aan natuurbescherming erkent. Bovendien 

hebben lokale overheden in verschillende landen 

natuurorganisaties en lokale gemeenschappen 

betrokken in hun ruimtelijke planning. Daardoor 

ligt er in Paraguay nu bijvoorbeeld een 

toekomstbestendig landschapsplan dat ruimte 

biedt aan de natuur én dat wordt gedragen door alle 

partijen.

Meer over de resultaten van dit vijfjarige programma 

zie je in deze video:

financieren van activiteiten zoals mangroveherstel, 

bescherming van nijlpaarden en zeeschildpadden 

en het aanplanten van bomen. In Oeganda werkt de 

grootste suikerrietproducent van het land nu mee aan 

ecosysteemherstel.

BEKIJK VIDEO

BEKIJK VIDEO

https://www.iucn.nl/nieuws/autonome-inheemse-regering-in-bolivia-verklaart-12-miljoen-hectare-tot-beschermd-gebied/
https://www.iucn.nl/nieuws/autonome-inheemse-regering-in-bolivia-verklaart-12-miljoen-hectare-tot-beschermd-gebied/
https://youtu.be/vkQ3AOxvkUU
https://youtu.be/pXnDW88hUvY
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Inmiddels komen maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven 
regelmatig samen om op een 
informele manier best practices 
op het gebied van sociale - en 
milieuprogramma’s te delen
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NIET ZONDER SLAG OF STOOT

De succesverhalen zijn talloos, maar het werk van 

onze partners gaat lang niet altijd zonder slag of 

stoot. ‘Natuurbeschermers krijgen regelmatig te 

maken met intimidatie, criminalisering en fysiek 

geweld’, vertelt Sander. ‘Maar ook in situaties waarin 

zij zonder gevaar kunnen opkomen voor de natuur, 

kost het vaak veel tijd om een vertrouwensband op te 

bouwen en partijen te overtuigen van het gezamenlijk 

belang.’ 

IUCN NL ondersteunt lokale organisaties en 

natuurbeschermers bij het opkomen voor hun 

rechten, door samen met hen te bepalen welke 

concrete acties we het beste kunnen nemen. We 

verzorgen veiligheidstrainingen, bieden juridische 

bijstand en bieden handvatten waarmee mensen 

hun omgeving veilig kunnen beschermen, zoals 

risicoanalyses en communicatieprotocollen. Voor 

een structurele oplossing pleiten we op nationaal 

en internationaal niveau voor de verbetering van de 

rechtspositie van natuurbeschermers.

PRAKTISCHE HANDREIKINGEN EN 

AANBEVELINGEN

Uit die vaak moeizame processen trokken 

we waardevolle lessen. Die zijn gebundeld 

in verschillende publicaties met praktische 

handreikingen voor maatschappelijke organisaties. 

Ook deden we aanbevelingen aan Nederlandse 

investeerders om te voorkomen dat zij via hun 

investeringen bijdragen aan natuurverlies.

Inzichten uit vijf jaar samenwerking

Van 2016 tot 2020 versterkten we in partnerschap 

met het Wereld Natuur Fonds, het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, de Vereniging van Beleggers 

voor Duurzame Ontwikkeling, de Commissie m.e.r. 

en het IUCN-Secretariaat de capaciteit van 191 

lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 

lage- en middeninkomenslanden om samen met 

overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten 

watervoorziening, klimaatbestendigheid en 

voedselzekerheid veilig te stellen. We bundelden 

de inzichten uit vijf jaar samenwerking in 

vier publicaties en deelden deze met tal van 

maatschappelijke organisaties, zodat zij kunnen 

profiteren van de ervaringen.

We hielpen maatschappelijke 

organisaties in Afrika, Azië en Latijns-

Amerika om duurzaam en inclusief 

landschapsbeheer te verankeren in beleid en 

praktijk.

Meer weten over Shared Resources Joint 

Solutions? Kijk op onze website of neem 

contact op met Sander van Andel.

E-mail: sander.vanandel@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/publicatie/drie-publicaties-voor-maatschappelijke-organisaties-op-basis-van-ervaringen-van-lokale-partners/
https://www.iucn.nl/publicatie/drie-publicaties-voor-maatschappelijke-organisaties-op-basis-van-ervaringen-van-lokale-partners/
https://www.iucn.nl/publicatie/ontbossingsrisico-in-latijns-amerika-aanbevelingen-voor-investeerders/
https://www.iucn.nl/publicatie/ontbossingsrisico-in-latijns-amerika-aanbevelingen-voor-investeerders/
https://www.iucn.nl/publicatie/drie-publicaties-voor-maatschappelijke-organisaties-op-basis-van-ervaringen-van-lokale-partners/
https://www.iucn.nl/project/shared-resources-joint-solutions/
mailto:sander.vanandel%40iucn.nl?subject=
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Partner

Alyansa Tigil Mina 

SDG • 6 • 12 • 14 • 15Land: Filipijnen

‘D
e Tampakan-mijn zorgde al jaren 

voor problemen’, vertelt Maartje 

Hilterman, senior expert nature 

conservation bij IUCN NL. Het zou 

de grootste koper- en goudmijn in Zuidoost-Azië 

zijn geworden, ten koste van een groot gebied met 

tropisch regenwoud. ‘Vervuiling door het bedrijf 

raakt de water- en voedselzekerheid van de inheemse 

gemeenschappen die in de omgeving van de mijn 

wonen, en treft ook een groot deel van de bevolking 

in de wijdere regio Mindanao aangezien dit het 

grootste rijstteeltgebied van de omgeving is’, vertelt 

Maartje. 

De inwoners van Tampakan en de inheemse Bla’an 

gemeenschappen verzetten zich dan ook al jaren 

tegen het mijnbouwproject, met steun van onze 

lokale partnerorganisatie ATM, de Filipijnse anti-

mijnbouwalliantie, die opkomt voor de rechten van 

door mijnbouw getroffen gemeenschappen. ‘Een 

gevaarlijke strijd’, benadrukt Maartje. ‘De afgelopen 

20 jaar zijn tientallen mensen omgebracht omdat ze 

zich verzetten tegen de mijn.’ 

In 2020 behaalden lokale en inheemse 
gemeenschappen in de omgeving van 
een schadelijke mijn met ondersteuning 
van IUCN NL een belangrijk lobby-
succes: de gemeente Tampakan zette 
een streep door de overeenkomst met 
het mijnbouwbedrijf Sagittarius Mining 
Inc.

LOBBY-SUCCES 
FILIPIJNEN: 
LOKALE 
OVERHEID 
SLUIT MIJN

De lobby van de door mijnbouw 

getroffen gemeenschappen leidde tot 

de sluiting van een controversiële mijn.

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-6-schoon-drinkwater-en-goede-sanitaire-voorzieningen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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SIGNALEN UIT GEMEENSCHAP 

Het is daarom des te belangrijker dat de lokale 

overheid de signalen vanuit de gemeenschap 

serieus genomen heeft en een streep zette door de 

verlenging van het project. Maartje licht toe: ‘Het 

centrale bureau voor mijnbouw had de vergunning 

van het bedrijf in ere hersteld, terwijl die in 2017 

was ingetrokken door de toenmalige minister van 

Milieu. Ook hadden ze stilletjes een aanvullende 

overeenkomst opgesteld, waardoor het bedrijf tot 

2032 zijn gang zou kunnen gaan. Belanghebbenden, 

zoals de lokale overheid en inwoners van Tampakan, 

waren daarin niet gekend, terwijl dat wettelijk wel 

verplicht is.’ 

Toen de lokale overheid die overeenkomst 

uiteindelijk toch onder ogen kreeg, wendde zij haar 

autonomie aan om te plannen tegen te houden. ‘De 

overheid benadrukte daarbij dat de overeenkomst 

nadelig was voor haar inwoners, die bovendien zelf 

actie tegen de mijn initieerden vanwege hun recht 

op een veilige en gezonde leefomgeving.’ Daarnaast 

bepaalde een lokale rechtbank in oktober dat het 

provinciale moratorium op mijnbouw rechtsgeldig is. 

De strijd is echter nog niet gestreden. Zo gaf de 

Nationale Commissie voor Inheemse Volken in 

november een sterk omstreden vergunning af voor 

het mijnbouwproject en gaan er in het (vernieuwde) 

provinciale bestuur nu stemmen op om het 

moratorium op te heffen. Met ons nieuwe programma 

Forests for a Just Future blijven wij de lobby tegen dit 

mijnbouwproject steunen.

Meer weten over dit project? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Maartje Hilterman. 

E-mail: maartje.hilterman@iucn.nl 

MEER WETEN?

© Erwin Mascarinas

https://news.mongabay.com/2020/10/philippine-court-upholds-open-pit-mining-ban-in-mindanao/
https://www.lrcksk.org/post/groups-decry-issuance-of-ncip-permit-for-the-potentially-calamitous-tampakan-mining-project
https://www.lrcksk.org/post/groups-decry-issuance-of-ncip-permit-for-the-potentially-calamitous-tampakan-mining-project
https://www.iucn.nl/project/forests-for-a-just-future/
https://www.iucn.nl/en/news/local-government-unit-terminates-deal-with-mining-firm-in-the-philippines/
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Natuur ligt aan de basis van al 
het leven. Samen met lokale 
partnerorganisaties werken 
we daarom aan het verbinden, 
herstellen en beschermen van 
natuur.

Beschermde 
leefgebieden

STRATEGIC 

PRIORITY 3

3 
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SDG • 6 • 13 • 15

20 JAAR 
LANDAANKOOP-
FONDS: MEER 
LEEFGEBIED 
VOOR 
BEDREIGDE 
SOORTEN
In 2020 vierden we het 20-jarig jubileum 
van ons landaankoopfonds voor 
natuur. Sinds 2001 stelden we daarmee 
meer dan 100 ngo’s in staat om de –
vaak gefragmenteerde- leefgebieden 
van bedreigde soorten wereldwijd 
te beschermen en verbinden. Zo 
vergrootten we de overlevingskansen 
van iconische diersoorten, zoals de 
bedreigde maleovogel, de Perzische 
luipaard en de blauwkeelara. 

I
PBES schat dat één miljoen plant- en diersoorten 

met uitsterven zijn bedreigd. Belangrijke 

oorzaken daarvan zijn verlies en fragmentatie 

van leefgebied. ‘Als het leefgebied te klein 

wordt, kunnen diersoorten niet genoeg voedsel 

vinden en bestaat er risico op inteelt’, legt Marc 

Hoogeslag, al 20 jaar de drijvende kracht achter het 

landaankoopfonds, uit. ‘Voor kieskeurige soorten 

zoals de blauwkeelara en de araripe manakin ontstaat 

er een gebrek aan geschikte broedplaatsen.’

© Delbar w Kooshki

BEKIJK VIDEO

https://youtu.be/QD4VLDsd_JU
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-6-schoon-drinkwater-en-goede-sanitaire-voorzieningen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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HET TIJ KEREN VOOR BEDREIGDE 

DIERSOORTEN

Maar we kunnen het tij keren: door op strategische 

plekken stukken grond aan te kopen, kunnen lokale 

natuurorganisaties – in nauwe samenwerking met 

omwonenden – de habitat van bedreigde diersoorten 

herstellen en beschermen.

VAN DROOM NAAR REALITEIT 

‘Het landaankoopfonds begon 20 jaar geleden 

eigenlijk als een droom’, vertelt Marc. ‘Wat als 

we bedreigde diersoorten van uitsterven kunnen 

behoeden, door hun leefgebied veilig te stellen en 

uit te breiden?’ Dankzij de Nationale Postcode Loterij 

werd die droom werkelijkheid.

POPULATIE VERVIERVOUDIGD

‘We hebben dankzij de jaarlijkse bijdrage van de 

Nationale Postcode Loterij de afgelopen jaren 

meer dan 100 lokale initiatieven financieel kunnen 

steunen bij het beschermen van bedreigde soorten 

en ecosystemen’, vertelt Marc. ‘Zo hebben de 

inspanningen van onze lokale partnerorganisatie 

Alliance for Tompotika Conservation in Indonesië 

er bijvoorbeeld toe geleid dat de populatie van de 

bedreigde maleo-vogel bij Mount Tompotika op 

Sulawesi verviervoudigd is.’ 

TERUGKEER VAN DE PERZISCHE LUIPAARD

Een ander resultaat waar Marc bijzonder trots op 

is, is de creatie van het eerste natuurreservaat in 

Iraaks-Koerdistan. In het gebied woont één van 

de meest ongrijpbare roofdieren ter wereld: de 

Perzische luipaard. ‘Biologen dachten dat de 

luipaard uitgestorven was in Noord-Irak’, vertelt 

Marc. ‘Toen de luipaard zich in 2011 op beelden van 

een cameraval ineens liet zien was dat fantastisch 

nieuws.’ Nu maken naar schatting zo’n 5-10 Perzische 

luipaarden gebruik van het reservaat dat met steun 

van het landaankoopfonds tot stand kwam. 

PODCAST, LIVESTREAM EN 

JUBILEUMRAPPORT

Deze en andere succesverhalen worden uitvoerig 

beschreven in een jubileumrapport. ‘Bovendien 

organiseerden we een livestream event waarin vijf 

van onze gepassioneerde partners vertelden over 

hun werk voor de bescherming van bedreigde 

diersoorten, en zijn drie inspirerende verhalen 

uitgebracht als podcast’, vertelt Marc. 

BLIK OP DE TOEKOMST 

In de eerste 20 jaar hebben we 135 projecten 

gesteund in 36 landen. ‘Zo is 42.000 hectare natuur 

aangekocht en onder bescherming gebracht’, 

vertelt Marc. ‘De komende jaren willen we nog 

veel meer natuurorganisaties in staat stellen om 

leefgebieden voor bedreigde soorten veilig te 

stellen en met elkaar te verbinden. Daarom is het 

nu ook mogelijk om als bedrijf of particulier het 

landaankoopfonds te steunen, bijvoorbeeld via een 

eenmalige of periodieke gift.’

https://www.iucn.nl/verhaal/hoop-op-herstel-voor-maleovogels-in-sulawesi/
https://www.iucn.nl/verhaal/hoop-op-herstel-voor-maleovogels-in-sulawesi/
https://www.iucn.nl/verhaal/hoop-op-herstel-voor-maleovogels-in-sulawesi/
https://www.iucn.nl/verhaal/eerste-reservaat-in-koerdistan-biedt-bescherming-voor-perzische-luipaard/
https://www.iucn.nl/verhaal/eerste-reservaat-in-koerdistan-biedt-bescherming-voor-perzische-luipaard/
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/two_decades_of_land_acquisition_for_nature_conservation_iucn_nl_anniversary_report1_compressed1.pdf
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Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de Nationale 

Postcode Loterij konden we in 2020 de aankoop 

mogelijk maken van 484 hectare natuur in 

Brazilië, Colombia, Kenia en Nicaragua. Samen 

met lokale gemeenschappen dragen onze 

partnerorganisaties ter plaatse zorg voor de 

bescherming van deze vier gebieden, die cruciaal 

zijn voor het voortbestaan van de jaguar (Brazilië), 

Andescondor (Colombia), de sokoke-dwergooruil 

(Kenia) en de zwarthandslingeraap (Nicaragua).

484 hectare natuur beschermd dankzij 

deelnemers Postcode Loterij

In 2020 hebben we het landaankoopfonds 

opengesteld voor donaties van particulieren. 

Met geweldig resultaat: meerdere mensen 

schonken in totaal bijna 15.000 euro. Met deze 

bijdragen konden we extra steun bieden voor de 

bescherming van zeeschildpadden in Nicaragua, 

apen en orchideeën in Ecuador, landaankoop en 

bosaanplant in Zuid-Amerika en het plaatsen van 

cameravallen voor betere monitoring.

15.000 euro extra voor natuurbehoud

• Bezoek onze website

• Download het jubileumrapport

• Beluister onze podcasts over:

 •  Het redden van de bedreigde   

maleovogel op Sulawesi

 •  De herontdekking van de Perzische   

luipaard in Koerdistan

 •  De araripemanakin in Brazilië   

behoeden voor uitsterven 

• Kijk het livestream event terug

•  Neem contact op met Marc Hoogeslag, 

E-mail: marc.hoogeslag@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/project/landaankoopfonds/
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/two_decades_of_land_acquisition_for_nature_conservation_iucn_nl_anniversary_report1_compressed1.pdf
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Marcy-Summers---Saving-the-endangered-maleo-bird-on-Sulawesi-emhnou
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Marcy-Summers---Saving-the-endangered-maleo-bird-on-Sulawesi-emhnou
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Hana-Raza--Rediscovering-the-persian-leopard-in-the-Kurdish-mountains-en0o74
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Hana-Raza--Rediscovering-the-persian-leopard-in-the-Kurdish-mountains-en0o74
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Alberto-Campos--The-little-soldier-of-the-Araripe--a-water-keeper-for-the-community-enih5k
https://anchor.fm/iucnnl/episodes/Alberto-Campos--The-little-soldier-of-the-Araripe--a-water-keeper-for-the-community-enih5k
https://youtu.be/WHl1MdoaQgQ
mailto:marc.hoogeslag%40iucn.nl?subject=
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• Choco Toucan - credit: Third Millenium Alliance
• Meriania aurata - credit: Lou Jost
•  Mountains and ranger - credit: Association 

of Nature Conservation Organizations of 
Tajikistan

• Brown Vinesnake - credit: Johann Chretien

•  Reserva Jama Coaque - credit: Third Millenium 
Alliance

•  Emerald glass frog - credit:  TMA
•  Cotton-top tamarin - credit: Joao Marcos Rosa
•  Brazilian Three-banded Armadillo - credit: 

Samuel Portela

•  Mountains with herder - credit: Association of 
Nature Conservation Organizations of Tajikistan

•  Ridgway’s Pygmy Owl - credit: Colum Muccio 
•  Eyelash-pitviper - credit: Third Millenium 

Alliance
• Volcán Tungurahua - credit: Lou Jost
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J
aguars worden steeds vaker gestroopt 

vanwege hun vlees, hoektanden, botten en 

huid. Andrea Crosta, de medeoprichter van 

ELI, zegt: ‘Chinezen schrijven medicinale 

kracht toe aan jaguar-onderdelen en gebruiken 

vaak jaguar-hoektanden in sieraden om sociale 

status te symboliseren. Ons team kreeg honderden 

jaguartanden te koop aangeboden. Handelaren 

legden ons uit dat de grotere hoektanden de 

voorkeur hebben boven de kleine, omdat er dan 

meer ruimte is voor decoratief snijwerk.’

Onderdeel van ons project Operation 
Jaguar is undercover-onderzoek naar 
de illegale handel in jaguars, uitgevoerd 
door onze projectpartner Earth League 
International (ELI). In 2020 brachten wij 
een rapport uit met daarin de resultaten 
van hun jarenlange onderzoek in 
Bolivia. Hieruit komt naar voren dat 
de vraag naar jaguardelen afkomstig 
is uit Azië en dat de handel over het 
algemeen wordt gerund door Chinese 
inwoners in Bolivia.

RAPPORT 
ONTHULT 
CRIMINELE 
NETWERKEN 
ACHTER 
JAGUAR-
STROPERIJ 
IN BOLIVIA

Landen: Bolivia • Suriname • Guyana • 

Venezuala • Peru

SDG • 15 • 16

Partners

ARTIS • Earth League International • IFAW • 

Proyecto Sebraba • SAVIA • Scent Imprint 

Conservation Dogs

© Ryan Moehring

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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CRIMINELE NETWERKEN

ELI onderzocht de criminele netwerken achter 

de illegale handel in jaguarproducten: de modus 

operandi van de handelaars, hun transportmethoden, 

routes en geografische hotspots. Er zitten 

professionele netwerken achter de handel in 

jaguarproducten, blijkt uit het onderzoek. De door 

ELI geïdentificeerde personen, hebben solide 

transnationale netwerken waarmee ze zonder grote 

problemen jaguarproducten en andere illegale 

goederen van Zuid-Amerika naar China kunnen 

smokkelen. 

VRAAG VANUIT CHINA

Infrastructuurontwikkelingen en de toestroom 

van Chinese bedrijven in de afgelopen jaren zijn 

indirecte drijfveren geweest voor de sterke stijging 

van de handel in jaguars in Bolivia. Voorheen 

ontoegankelijke wildernis werd ontsloten en een 

nieuwe markt met interesse in de jaguar ontstond: 

de jaguarhandel. Deze wordt gerund door Chinese 

inwoners van Zuid-Amerika, die voornamelijk leveren 

aan verkopers in China of banden hebben met 

groothandelaren in China. Hoewel klanten veelal 

Chinees zijn, zijn het de Bolivianen die de jaguars 

doden en de ‘producten’ leveren.

 

‘AMERIKAANSE TIJGER’

Hoektanden van de jaguar worden ook in China 

verkocht als vervangers voor tijgerhoektanden 

vanwege hun grote formaat. Het onderscheid is 

bijna niet te zien. Om de verwarring compleet te 

maken, worden jaguars in China ‘Amerikaanse tijgers’ 

genoemd. De verminderde beschikbaarheid van 

tijgerdelen in Azië, gecombineerd met de groeiende 

vraag in Oost- en Zuidoost-Azië en de toegenomen 

Chinese aanwezigheid in Latijns-Amerika, lijken 

samen een ‘perfecte storm’ veroorzaakt te hebben, 

met als gevolg een toename van de handel in 

jaguarproducten naar China.

Download het rapport ‘Unveiling the criminal 

networks behind jaguar trafficking in Bolivia’.

Meer weten over ons project Operation 

Jaguar? Kijk op onze website of neem 

contact op met Liliana Jauregui.

E-mail: liliana.jauregui@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn_nl_report_jaguar_trafficking_bolivia_media-1.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn_nl_report_jaguar_trafficking_bolivia_media-1.pdf
https://www.iucn.nl/project/operation-jaguar/
mailto:liliana.jauregui%40iucn.nl?subject=
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Hoektanden van de jaguar 
worden ook in China 
verkocht als vervangers voor 
tijgerhoektanden vanwege 
hun grote formaat
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Landen: Ghana • Burkina Faso SDG • 2 • 6 • 13 • 15

Partners

AGEREF • NATURAMA • AGED & ORCADE •

Ministerie van Buitenlandse Zaken

VEILIGE 
PASSAGE VOOR 
OLIFANTEN 
TUSSEN 
GHANA EN 
BURKINA FASO
Hoe biedt je zowel ruimte aan 
lokale landbouw en veeteelt, als 
aan de seizoensmigratie van allerlei 
diersoorten, waaronder de olifant? In 
2020 kwamen we samen met onze 
partners, de lokale bevolking én de 
overheid tot een wettelijk kader voor 
biodiversiteitscorridors tussen Ghana en 
Burkina Faso.

‘H
et grensgebied tussen Ghana 

en Burkina Faso heeft een rijke 

biodiversiteit. Het meeste groot 

wild concentreert zich in een 

aantal natuurreservaten, maar die raken steeds 

meer geïsoleerd’, zegt Jan Kamstra, senior expert 

natuurbehoud bij IUCN NL. ‘De gebieden tussen 

de reservaten worden gebruikt voor landbouw en 

rondtrekkend vee. De migratie van olifanten, die zich 

van het ene naar het andere reservaat verplaatsen, 

leidt daardoor tot toenemend conflict.’ 

AANLEG VAN VERBINDINGSZONES

Door de aanleg van verbindingszones (ook wel: 

corridors) kunnen migrerende diersoorten, in het 

bijzonder de olifant, veilig tussen verschillende 

natuurgebieden bewegen. ‘Deze migrerende 

diersoorten zijn ook van belang voor de verspreiding 

van zaden en bevorderen dus ook de uitwisseling van 

planten’, zegt Jan. Bovendien groeit het belang van 

corridors door de verwachte invloed op het klimaat, 

waar allerlei diersoorten zich aan zullen moeten 

aanpassen. 

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-2-einde-aan-honger/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-6-schoon-drinkwater-en-goede-sanitaire-voorzieningen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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IDEEËN OM DRUK TE VERMINDEREN

Samen met onze lokale partners in Ghana en Burkina 

Faso, gingen wij daarom met lokale bewoners in 

gesprek over manieren om de druk op corridors te 

verminderen. ‘Uit die gesprekken kwamen meerdere 

ideeën naar voren voor het verbeteren van landbouw, 

het organiseren van veehouders en het versterken 

van landrechten’, zegt Jan. 

AFSPRAKEN WETTELIJK VASTGELEGD 

Hij vervolgt: ‘Onze lokale partners werken met lokale 

gemeenschappen en overheidsinstanties in beide 

landen om tot goede afspraken te komen over 

landgebruik, om deze vervolgens vast te leggen in 

formele wetgeving.’ Voor twee corridors in Burkina 

Fasso is dit al goed gelukt. Dit zijn een corridor 

tussen Nationaal Park Kaboré Tambi en het Nazinga 

Game Reserve in Burkina Faso en een corridor vanuit 

Nationaal Park Kaboré Tambi tot aan de Ghanese 

grens. 

CORRIDORS TOT EEN SUCCES MAKEN

Nu het wettelijk kader er ligt, is het zaak de veilige 

verbindingszones ook in de praktijk tot een succes 

te maken. Jan: ‘Daarom focussen onze partners zich 

nu ook op goede informatievoorziening over de 

corridors voor de lokale gemeenschappen. Denk 

bijvoorbeeld aan het duidelijk afbakenen van de 

corridors, zodat mensen weten waar de grenzen zijn. 

Ook ontwikkelen ze alternatieven voor boeren die uit 

de corridor moeten vertrekken en controleren ze de 

naleving van de afspraken.’

Meer wetenover dit project? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Jan Kamstra.

E-mail: jan.kamstra@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/ons-werk/beschermde-gebieden/
mailto:jan.kamstra%40iucn.nl?subject=
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Landen: Uganda • DR Congo SDG • 6 • 13 • 15 • 16

Partners

Virunga National Park • UWA • IFAW

BETERE 
BESCHERMING 
NATUURPARKEN 
IN OEGANDA EN 
DR CONGO
Stroperij vormt een grote bedreiging in 
het Nationale Park Queen Elizabeth in 
Oeganda*, vooral ten Zuiden van het 
Edwardmeer, langs de grens met de 
Democratische Republiek Congo. De 
parkwachtersposten in beide landen 
stonden op zekere afstand van de 
grens, waardoor dit gebied tussen wal 
en schip viel. Dankzij een strategisch 
geplaatste rangerpost genieten de 
buffels, nijlpaarden, krokodillen, 
olifanten, luipaarden, leeuwen nu betere 
bescherming. (*IUCN category II: National Park) 

‘H
et Nationale Park Queen Elizabeth is 

een van de populairste toeristische 

attracties van Oeganda’, vertelt Tina 

Lain, senior expert environmental 

justice bij IUCN NL. ‘Maar stroperij vormt een grote 

bedreiging voor de buffels, nijlpaarden, krokodillen, 

olifanten, luipaarden, leeuwen en chimpansees in het 

natuurpark, vooral ten Zuiden van het Edwardmeer, 

langs de grens met de Democratische Republiek 

Congo.’ 

Het park maakt onderdeel uit van een 

grensoverschrijdend ecosysteem, dat ook het 

naastgelegen Nationale Park Virunga* in DR Congo 

en verschillende beschermde bossen omvat. Wildlife 

crime heeft er een grote impact op de biodiversiteit 

en brengt de veiligheid van gemeenschappen in 

gevaar. (*IUCN category II: National Park)

NIEMANDSLAND

‘Het grensgebied was een soort niemandsland’, 

vertelt Tina. ‘Net buiten het bereik van Oegandese 

parkwachters. Stropers maakten daar gretig gebruik 

van.’ 

Met steun van de Europese Unie en in samenwerking 

met IFAW hebben we daarom een nieuwe ranger-

standplaats laten bouwen. ‘De nieuwe standplaats 

is strategisch geplaatst, nabij een standplaats 

aan Congolese zijde’, vertelt Tina. Daardoor 

kunnen parkwachters van de Nationale Parken 

Queen Elizabeth en Virunga beter samenwerken, 

grensoverschrijdende patrouilles uitvoeren en kennis 

delen. 

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-ii-national-park
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-ii-national-park
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-6-schoon-drinkwater-en-goede-sanitaire-voorzieningen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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MIJLPAAL IN GRENSOVERSCHRIJDENDE 

SAMENWERKING

‘De standplaats is een belangrijke mijlpaal in de 

grensoverschrijdende samenwerking om illegale 

activiteiten een halt toe te roepen en de veiligheid 

van zowel dieren als mensen te verbeteren’, zegt 

Tina. 

‘In bredere zin heeft ons werk met de EU in 

het Greater Virunga-landschap geholpen 

een brug te slaan tussen de Congolese en de 

Oegandese natuurautoriteiten, parkwachters en 

gemeenschappen. Het heeft de basis gelegd voor 

effectieve grensoverschrijdende samenwerking, 

waardoor de wilde dieren in het gebied beter 

beschermd zijn tegen stroperij en illegale handel.’

Dankzij een nieuwe 

parkwachterspost kunnen rangers in 

het grensgebied van Oeganda en de 

Democratische Republiek Congo flora en fauna 

beter beschermen tegen stropers.

Meer weten over ons werk voor de 

Biodiversiteitstop in Kunming? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Tina Lain.

E-mail: tina.lain@iucn.nl

MEER WETEN?

© Fanny Schertzer via Wiki Commons

https://www.iucn.nl/ons-werk/beschermde-gebieden/
mailto:tina.lain%40iucn.nl?subject=
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Lokale en inheemse 
gemeenschappen gebruiken 
en beheren natuur vaak al 
generatielang op duurzame 
wijze. Samen met lokale 
partnerorganisaties werken we aan 
de erkenning van de rechten en 
inspraakmogelijkheden van deze 
gemeenschappen, zodat zij kunnen 
blijven zorgdragen voor duurzaam 
natuurbeheer. 

Beheer door 
gemeenschappen

STRATEGIC 

PRIORITY 4

4 
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Landen: Argentinië • Bolivia  • Paraguay SDG • 5 • 15 • 16

Partner

Fundación Plurales

MOBIELE APP 
BESCHERMT 
EN VERBINDT 
VROUWELIJKE 
NATUUR-
BESCHERMERS
De coronapandemie heeft geleid tot 
grotere risico’s voor natuurbeschermers 
over de hele wereld, waaronder 
vrouwelijke natuurbeschermers in 
Latijns-Amerika. Om hen te helpen 
toegang tot informatie te krijgen en 
risico’s te melden, heeft Fundación 
Plurales, een partner van IUCN NL, een 
mobiele app ontwikkeld.

‘A
ls gevolg van de pandemie zijn 

de inheemse volkeren en lokale 

gemeenschappen in Latijns-Amerika 

nog meer geïsoleerd geraakt en nog 

meer vergeten door hun overheid’, zegt Mariel 

Cabero, expert environmental justice bij IUCN NL. 

‘Inheemse volkeren, lokale gemeenschappen én de 

natuurbeschermers onder hen raakten afgezonderd 

van stedelijke gebieden en hadden weinig toegang 

tot gezondheidsinformatie of –diensten’, legt Mariel 

uit.

© Fundación Plurales

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-5-vrouwen-en-mannen-gelijk/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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‘Ze zijn ook kwetsbaarder voor winningsactiviteiten, 

zoals mijnbouw en intensieve landbouw, en 

kunnen daar niet tegen protesteren vanwege de 

lockdowns en de geringe communicatie met de 

buitenwereld.’ Bovendien houdt het geweld tegen 

natuurbeschermers aan: sinds het begin van de 

pandemie zijn er in Latijns-Amerika minstens zes 

natuurbeschermers gedood. Mariel: ‘Vrouwelijke 

natuurbeschermers zijn vaak nog kwetsbaarder. We 

moeten tools bieden waarmee ze problemen kunnen 

melden, en zo hun veiligheid vergroten.’

CAPACITEITSVERGROTING

Het verbeteren van de beveiligings- en 

steunstrategieën van vrouwelijke natuurbeschermers 

heeft een hoge prioriteit. ‘Onze partner Fundación 

Plurales heeft een app voor deze beschermers 

ontwikkeld’, vertelt Mariel. Het doel is om de 

communicatie en actie tussen beschermers in 

Argentinië, Bolivia en Paraguay te versterken.

‘Deze vrouwen hebben steeds vaker mobiele 

toegang tot het internet. Dit biedt de mogelijkheid om 

hun onderlinge communicatie en hun communicatie 

met collega’s en de wereld te verbeteren’, legt 

Nicolás Avellaneda van Fundación Plurales uit.

NATUURBESCHERMERS VERBINDEN MET 

MECHANISMEN VAN DE VN

‘We hebben gekeken naar de specifieke behoeften 

van de vrouwelijke beschermers, om ervoor te zorgen 

dat de app gebruikersvriendelijk is’, aldus Nicolás. 

Mariel: ‘IUCN NL heeft geholpen bij het ontwerp 

van de app en heeft ervoor gezorgd dat de app aan 

de behoeften van de vrouwelijke beschermers kon 

worden aangepast.’

Via de app kunnen beschermers relevante informatie 

vinden en delen, waaronder locatiegebonden 

data, foto’s, gesproken notities en nieuws over 

milieurechtvaardigheid en genderspecifieke 

kwesties.

Dankzij een speciaal voor hen 

ontwikkelde mobiele app kunnen 

vrouwelijke natuurbeschermers in 

Latijns-Amerika relevante informatie delen om de 

communicatiekloof als gevolg van covid-19 te 

dichten.

De app verzamelt ook klachten en data over 

gevaren voor de omgeving van de beschermers. 

Nicolás: ‘Deze worden doorgestuurd naar de juiste 

mensen, organisaties en platforms, zoals de speciale 

rapporteurs van de VN voor mensenrechtenkwesties.’

EEN APP DIE SPECIAAL VOOR ONS IS

‘De app is inmiddels al meer dan 120 keer 

gedownload en is voor vrouwelijke beschermers een 

handig middel gebleken om de communicatiekloof 

tijdens de pandemie te overbruggen’, aldus Nicolás. 

De vrouwelijke beschermers waren ook positief 

over hun eerste ervaringen met de app: ‘Toegang 

tot nieuwe tools’ en ‘een app die speciaal voor 

ons is, waardoor we kunnen groeien’, zijn enkele 

van de reacties die naar boven kwamen tijdens 

de overlegrondes die Fundación Plurales heeft 

gehouden.

Meer weten over bescherming van natuur-

beschermers? Kijk op onze website of 

neem contact op met Mariel Cabero.

E-mail: mariel.cabaro@iucn.nl

MEER WETEN?

https://infoamazonia.org/en/2020/04/23/attacks-against-environmental-defenders-continue-during-the-covid-19-crisis/
https://www.iucn.nl/ons-werk/mensenrechten-en-natuur/
mailto:mariel.cabaro%40iucn.nl?subject=
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Land: Indonesië SDG • 5 • 12 • 15

Partner

WARSI

BETER 
INKOMEN VOOR 
INDONESISCHE 
VROUWEN-
GROEPEN 
DANKZIJ 
VERKOOP 
NOTENOLIE

In 2020 slaagden zeven 
vrouwengroepen erin om notenolie te 
produceren van kemirinoten en zo hun 
inkomen te verbeteren. Tegelijkertijd 
draagt de duurzame manier van 
oogsten bij aan behoud van het bos in 
West-Sumatra. 

Dankzij capaciteitsversterking 

door partnerorganisatie WARSI, wisten 

zeven vrouwengroepen in Indonesië 

hun inkomen te verbeteren met de verkoop van 

notenolie.

‘H
et bos van de gemeenschap Indudur 

Nagari in West-Sumatra in Indonesië 

is rijk aan natuurlijke hulpbronnen, 

waaronder de kemirinootbomen’, 

vertelt Caspar Verwer, senior expert nature 

conservation. ‘De verkoop van de noot leverde 

de vrouwen die de noten oogsten echter relatief 

weinig op. Door de olie uit de noten te halen en te 

vermarkten kunnen de inkomsten van kemirinoten 

aanzienlijk worden verhoogd. Deze kans werd door 

de inwoners echter nog niet ten volle benut.’ 

KANS OM INKOMEN TE VERHOGEN

Uni Mirna en vier andere vrouwen van de 

vrouwengroep Indudur zagen een kans om hun 

inkomen te verhogen door olie uit de noten te halen. 

Dit ging niet over één nacht ijs. De meerderheid van 

de vrouwen was aanvankelijk niet overtuigd om hier 

veel tijd in te steken.

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-5-vrouwen-en-mannen-gelijk/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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NOTENOLIE OP DE MARKT

Dat weerhield Uni Mirna er echter niet van om het te 

proberen en het maken van olie uit de noten onder de 

knie te krijgen. Met steun van onze partnerorganisatie 

WARSI werd voor de groep vrouwen een training 

van een lokale universiteit georganiseerd. WARSI 

faciliteerde ook de contacten tussen de lokale 

overheid en de vrouwengroep. Het initiatief is 

geslaagd; zeven vrouwengroepen produceren nu 

olie en de ‘Indudur’ olie heeft zijn weg naar de markt 

gevonden.

IUCN NL faciliteerde daarop ook een training 

‘verhalen vertellen’ die leidde tot een 

videoproductie. In deze video, geproduceerd door 

onze partnerorganisatie WARSI, laat Uni Mirna 

zien wat volhardendheid en het potentieel van 

bosproducten kan opleveren. Dit inspireerde weer 

andere vrouwengroepen tot het onderzoeken van 

mogelijkheden voor inkomstenverhoging.

Meer weten over dit project? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Caspar Verwer.

E-mail: caspar.verwer@iucn.nl

MEER WETEN?

BEKIJK VIDEO

https://www.iucn.nl/ons-werk/mensenrechten-en-natuur/
mailto:caspar.verwer%40iucn.nl?subject=
https://youtu.be/sr8oQLvqqJM
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Land: Myanmar SDG • 10 • 16

Partners

Trip Net • Myeik Lawyers’ Network • Dawei 

Development Association (DDA) • Green Network • 

Southern Youth

INCLUSIEVE 
MAATSCHAP-
PELIJKE 
BETROKKEN-
HEID IN 
MYANMAR

Om een duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen te waarborgen, 
moet er een evenwicht zijn tussen 
economische, milieugerelateerde en 
maatschappelijke waarden. We moeten 
de belangen van alle betrokkenen 
in een landschap afstemmen op de 
capaciteit van de natuurlijke wereld 
om inclusiviteit op alle niveaus te 
stimuleren. In 2020 hebben we 
een workshop over inclusieve 
betrokkenheid van de gemeenschap 
opgezet voor onze partners in Myanmar.

L
okale gemeenschappen worden niet altijd 

betrokken bij de besluitvorming over hun 

landschap. Evelien van den Broek, senior 

expert environmental justice bij IUCN NL, legt 

uit: ‘Het is belangrijk om gemeenschappen bij deze 

processen te betrekken, omdat ze over veel kennis 

beschikken en gevoelig zijn voor veranderingen in 

hun natuurlijke hulpbronnen.’

Gemeenschappen bestaan uit mensen met 

verschillende functies, kwaliteiten en belangen. 

Daar moet je rekening mee houden wanneer je 

met gemeenschappen werkt en aanstuurt op een 

duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Als je 

dat niet doet, kan dat leiden tot onrechtvaardigheid, 

Wij hielpen onze partners in 

Myanmar om lokale gemeenschappen 

te betrekken bij de besluitvorming over 

hun landschap en natuurlijke hulpbronnen

© DohEain

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-10-minder-ongelijkheid/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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conflicten of zelfs het wegvallen van hun 

levensonderhoud. 

BEDREIGING VAN NATUUR EN 

LEVENSONDERHOUD

Na decennia van gewelddadige conflicten in de regio 

Tanintharyi in Myanmar proberen de inheemse Karen-

gemeenschappen hun leven weer op te bouwen. 

Generaties lang zorgden ze voor hun bossen waarop 

hun levensonderhoud is gebaseerd. Deze bossen 

worden bedreigd door de instroom van investeerders 

en de toegenomen uitbuiting van natuurlijke 

hulpbronnen als gevolg van het staatsbeleid. 

De lokale partnerorganisaties van IUCN NL willen 

gemeenschappen helpen om hun leven weer op te 

bouwen en om de ecosystemen die daarvan deel 

uitmaken te beschermen. Evelien: ‘Ze vroegen ons 

naar doeltreffende manieren om gemeenschappen 

erbij te betrekken.’

Hiervoor hebben we de krachten gebundeld met 

Doh Eain, een organisatie die al veel ervaring 

had opgedaan met het werken met lokale 

gemeenschappen en het mondiger maken van 

gemarginaliseerde groepen. Zij benadrukken het 

belang van vroegtijdige betrokkenheid van de 

gemeenschap.

WORKSHOP VOOR INCLUSIVITEIT 

Doh Eain heeft een vierdaagse workshop over 

inclusieve betrokkenheid van gemeenschappen 

ontwikkeld voor vijf partnerorganisaties die nauw 

samenwerken met gemeenschappen in Tanintharyi. 

Er is stilgestaan bij de concepten ‘betrokkenheid’ 

en ‘inclusie’ in hun werk en de vraag hoe ze het 

betrokkenheidsproces kunnen vergemakkelijken.

De partners hebben de definitie van betrokkenheid 

van de gemeenschap en de verschillende 

benaderingen daarvoor besproken. Verder hebben 

de deelnemers van gedachten gewisseld over 

de verschillende fasen die betrokken zijn bij het 

realiseren van inclusieve betrokkenheid van de 

gemeenschap, en over hoe ze deze in hun eigen 

programma’s kunnen toepassen.

Wai Naing Oo van Trip Net vond de workshop heel 

waardevol: ‘Vóór deze workshop wist ik wel hoe 

ik de gemeenschap moest raadplegen, maar niet 

hoe ik de gemeenschap aan het proces kon laten 

deelnemen.’ Zar Phyu Maung van Myeik Lawyers’ 

Network was het daarmee eens: ‘Ik heb geleerd hoe 

ik gemeenschappen bij onze projecten kan betrekken 

en hoe ik onze projecten op een meer systematische 

manier kan uitvoeren.’

Wij hebben onze lokale partners in Myanmar 

geholpen om lokale gemeenschappen te betrekken 

bij de besluitvorming over hun landschap en 

natuurlijke hulpbronnen.

Meer weten over ons werk in Myanmar? 

Kijk op onze website of neem contact op 

Evelien van den Broek.

E-mail: evelien.vandenbroek@iucn.nl

MEER WETEN?

BEKIJK VIDEO

https://www.iucn.nl
mailto:evelien.vandenbroek%40iucn.nl?subject=
https://youtu.be/zHvpF0HZBTI
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Ieder mens heeft recht op 
zeggenschap over zijn eigen 
leefomgeving, en ook de 
natuur zelf heeft rechten. Wij 
pleiten voor erkenning van die 
rechten en werken aan meer 
zeggenschap voor burgers in 
ontwikkelingslanden, o.a. door 
hun veiligheid te verbeteren. 

Recht op natuur

STRATEGIC 

PRIORITY 5

5 RESPECT
OUR

RIGHTS
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Land: Ghana SDG • 15 • 16

Partner

A Rocha Ghana

GHANESE 
NGO’S CLAIMEN 
HUN RECHT OP 
NATUUR
Ieder mens heeft recht op zeggenschap 
over zijn eigen leefomgeving, die 
bovendien veilig, schoon, gezond en 
duurzaam moet zijn. Met steun van 
IUCN NL spande een coalitie van ngo’s 
in Ghana daarom een rechtszaak aan 
tegen de Ghanese overheid.

I
n 2017 sloot de Ghanese overheid een 

miljardenlening af met China. Daarin boden zij 

de winning van bauxiet uit het Atewabos aan 

als onderpand. Sindsdien voert A Rocha Ghana 

samen met de lokale bevolking campagne tegen 

bauxietwinning in het Atewabos.

BOS VAN WERELDWIJD BELANG

‘Het Atewabos is een Key Biodiversity Area: het 

is van wereldwijd belang voor het voortbestaan 

van de biodiversiteit,’ vertelt Jan Kamstra, senior 

© Jeremy Lindsell

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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expert nature conservation bij IUCN NL. ‘Het vormt 

het leefgebied van een groot aantal bedreigde 

soorten, waaronder de white-naped Mangabey, één 

van ’s werelds 25 meest bedreigde apensoorten. 

Bovendien levert het bos schoon drinkwater aan vijf 

miljoen Ghanezen.’ 

DOODSTEEK VOOR BIODIVERSITEIT

Toch is de Ghanese overheid voornemens er bauxiet 

te winnen. ‘Het probleem is dat de delfstof dicht 

onder de oppervlakte ligt,’ vertelt Jan. ‘De enige 

manier om het bauxiet te winnen is door het bos te 

kappen. Dat zou de doodsteek zijn voor de unieke 

biodiversiteit.’

Daarnaast komt bij het industrieel afgraven en het 

vervoer van bauxiet veel stof vrij dat tot in de verre 

omtrek tot ernstige vervuiling leidt. ‘Bij regenval zorgt 

erosie ervoor dat de giftige aluminiumhoudende 

grond in de beken en rivieren terechtkomt. Dat alles 

druist in tegen het recht op een schone en gezonde 

leefomgeving, dat is vastgelegd in de Ghanese 

grondwet.’ 

LEEFOMGEVING VEILIGSTELLEN

Met steun van IUCN NL diende A Rocha Ghana 

daarom op 13 januari samen met andere ngo’s een 

aanklacht in tegen de overheid, met als doel het 

Atewabos en daarmee hun leefomgeving veilig te 

stellen. 

‘We hielden al rekening met het scenario van een 

rechtszaak,’ vertelt Jan. ‘Daarom gaven we een 

training over hoe de juridische weg uitkomst kan 

bieden als de jarenlange lobby niet het gewenste 

effect sorteert. Ook droegen we bij aan de 

formulering van de aanklacht en het vinden van 

getuigen-deskundigen voor verdere onderbouwing 

van de claims.’ 

Daarnaast brachten we A Rocha in contact met 

andere ngo’s die ervaring hebben met rechtszaken, 

zoals het Environmental Legal Assistance Center 

in de Filipijnen, dat al jarenlang via de rechtbank 

succesvol opkomt voor het recht op een schone 

leefomgeving.  

De rechtszaak dient naar verwachting medio 2021.

Meer weten over ons werk in Ghana?

Kijk op onze website of neem contact op 

met Jan Kamstra.

E-mail: jan.kamstra@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl
mailto:jan.kamstra%40iucn.nl?subject=
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Land: Filipijnen SDG • 15 • 16

Partner

NTFP Philippines

INHEEMSE 
GEMEENSCHAP-
PEN IN DE 
FILIPIJNEN 
VERTRAGEN 
BOUW DAM

Als onderdeel van een groot 
infrastructuurproject kondigde de 
Filipijnse regering in 2017 opnieuw 
haar plannen aan om een   dam te 
bouwen in één van de laatste grote 
bosgebieden in de Filippijnen. De dam 
zou in de toenemende vraag naar 
drinkwater in Manilla moeten voorzien. 
De geplande locatie van de Kaliwa-
dam is echter het grondgebied van 
de inheemse Dumagat-Remontado-
bevolking en vormt een bedreiging 
voor de biodiversiteit van het gebied, 
evenals hun bronnen van inkomsten, 
watervoorziening en heilige plaatsen. 
Om de dam te bouwen is toestemming 
vereist van de gemeenschappen die er 
wonen: free, prior and informed consent 
(FPIC).

In 2020 slaagden inheemse 

gemeenschappen erin de geplande 

bouw van de Kaliwa-dam in de Sierra 

Madre, Filippijnen, uit te stellen.

© Leandro Miguel

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
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ONGEREGELDHEDEN IN HET PROCES 

D
e autoriteiten die verantwoordelijk zijn 

voor het FPIC-proces concludeerden 

dat de gemeenschappen in 2019 

instemden met de bouw van de dam. De 

gemeenschappen bestreden deze uitkomst: het FPIC-

proces werd gekenmerkt door onregelmatigheden. 

‘Veel bewoners hadden geen, weinig of onjuiste 

informatie over de dam of de procedure of werden 

niet uitgenodigd voor belangrijke bijeenkomsten. 

Daardoor was het voor hen moeilijk om een   

weloverwogen keuze te maken’, legt Charlotte 

Floors, senior expert environmental justice bij IUCN 

NL, uit. ‘Daarnaast was er beperkte documentatie 

over het proces en leidde het tot verdeeldheid in de 

gemeenschappen in het gebied.’

Met steun van onze partnerorganisatie NTFP-EP 

Filippijnen startte een   groep Dumagat-Remontado 

een campagne tegen de dam. In 2020 bracht 

de groep de onregelmatigheden in het proces 

onder de aandacht en stimuleerde ze bewustzijn 

onder de bewoners over de mogelijke effecten 

van de dam. IUCN NL faciliteerde een training om 

de communicatie-inspanningen te versterken en 

ondersteunde juridische stappen.

DOORBRAAK IN 2020 

Een grote doorbraak vond plaats toen tyfoon Ulysses 

het gebied trof in november 2020. Veel huizen 

werden daardoor verwoest en overstroomd. De 

Dumagat-Remontado groep vreest dat de dam dit 

soort effecten alleen maar zou verergeren.

‘Als gevolg van de campagne en de tyfoon 

veranderden verschillende bewoners van mening 

over de dam’, vertelt Charlotte. De groep heeft bij 

de relevante autoriteiten een resolutie ingediend 

waarin zij hun standpunt ten aanzien van de dam 

herbevestigen. Als gevolg hiervan is de komst van de 

dam vertraagd. ‘Hoewel vertraging misschien niet zo 

significant lijkt, koopt het de benodigde tijd om de 

schendingen tijdens het FPIC-proces aan te pakken 

door middel van bijvoorbeeld juridische stappen,’ 

legt Charlotte uit. In de komende 5 jaar zal dit werk 

worden voortgezet in het kader van ons nieuwe 

programma Forest for a Just Future.

Meer weten over dit project? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Charlotte Floors.

E-mail: charlotte.floors@iucn.nl 

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/nieuws/inheemse-gemeenschappen-in-de-filipijnen-verdedigen-hun-rechten/
https://www.iucn.nl/en/project/forests-for-a-just-future/
https://www.iucn.nl
mailto:charlotte.floors%40iucn.nl?subject=
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Wij slaan de brug tussen lokale 
ondernemers die bijdragen aan 
klimaatadaptatie en –mitigatie en 
publieke en private investeerders. 
Zo mobiliseren we meer geld voor 
behoud en herstel van natuur.

Financiering voor 
natuurbehoud

STRATEGIC 

PRIORITY 6

6 
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Landen: Oeganda • Kameroen • Ghana • 

Mozambique • Indonesië • Vietnam 

SDG •1 • 2 • 5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 

Partners

Tropenbos International • WWF NL • ECOTRUST • 

Uganda • A Rocha Ghana • Financial Access • Form 

International • VietNature • Samdhana Institute • 

IIED • 1000Landscapes • VietNature • Nature 

Conservation Research Center

FINANCIERING 
VOOR LOKALE 
KLIMAAT-
OPLOSSINGEN
Klimaatverandering heeft grote 
gevolgen voor mens, natuur en milieu, 
vooral in ontwikkelingslanden. Lokale 
initiatieven kunnen het verschil maken, 
maar hebben vaak geen toegang tot 
financiering voor klimaatadaptatie 
en –mitigatie. We hielpen lokale 
partnerorganisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika hun projecten beter in 
de markt te zetten om toegang te krijgen 
tot financiering en te kunnen opschalen.

‘S
lechts 10% van het bedrag 

dat wereldwijd beschikbaar is 

voor klimaatoplossingen, komt 

terecht bij lokale initiatieven in 

ontwikkelingslanden,’ vertelt Maxime Eiselin, expert 

groene economie bij IUCN NL. ‘Dat is een gemiste 

kans, omdat die lokale instellingen in nauw contact 

staan met de gemeenschappen die de negatieve 

effecten van klimaatverandering ondervinden en 

vaak het beste zicht hebben op wat ter plaatse nodig 

is om het tij te keren.’ 

LOKALE OPLOSSINGEN BETER IN DE MARKT 

ZETTEN

Daarom hebben we samen met het International 

Institute for Environment and Development (IIED) 

en het Wereld Natuur Fonds ondersteuning 

geboden aan onze lokale partnerorganisaties 

om hun lokale oplossingen voor nature-based 

klimaatoplossingen beter in de markt te zetten en 

de financiering die nodig is om hun projecten op 

te schalen te diversifiëren. ‘Meer dan zestig lokale 

partners wereldwijd namen deel aan het leertraject 

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-1-einde-aan-armoede/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-2-einde-aan-honger/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-5-vrouwen-en-mannen-gelijk/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-7-duurzame-en-betaalbare-energie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-9-innovatie-en-duurzame-infrastructuur/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-10-minder-ongelijkheid/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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We hielpen lokale partners 

aan financiering voor 

klimaatprojecten

dat gebaseerd is op het Money Where it Matters-

framework van IIED’, vertelt Maxime. 

Eén van die partners is ECOTRUST, een 

partnerorganisatie in Oeganda geleid door Pauline 

Nantongo die lokale gemeenschappen steunt om 

via bosherstel en duurzaam landgebruik beter in hun 

levensonderhoud te kunnen voorzien. ‘ECOTRUST 

geeft bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen 

van boomkwekerijen en het genereren van inkomsten 

door koolstofhandel,’ vertelt Maxime. 

GENOEG VERTROUWEN OM TE INVESTEREN

Dankzij het leertraject en de ondersteuning 

vanuit IUCN NL, lukte het ECOTRUST om de 

samenwerking aan te gaan met een groot bedrijf 

dat suikerriet verbouwt. Samen met dit bedrijf 

wordt een model ontwikkeld voor de vergroening 

van suikerrietplanters in de westelijke Albertijnse 

Riftvallei, een van de meest biodiverse regio’s in 

Afrika. 

Samen met een financiële dienstverlener ontwikkelen 

we een model waarin lokale banken de drijvende 

kracht worden achter het combineren van 

klimaatslimme landbouw met bosherstel op het 

boerenbedrijf,’ zegt Maxime. Met dit model bieden 

we lokale kredietverstrekkers de mogelijkheid 

om te investeren in een consortium van boeren, 

in plaats van in één individuele boer. Door een 

dergelijk pakket aan te bieden, in combinatie met 

gedetailleerde informatie over de boeren en hun 

duurzaamheidsinterventies, verwachten we dat 

kredietverstrekkers met meer vertrouwen zullen 

investeren.

Pauline Nantongo, CEO van ECOTRUST Uganda, 

zegt: ‘Het kanaliseren van klimaatfinanciering 

naar lokale instellingen zoals ECOTRUST Uganda 

is in geen geval een investeringsrisico. Het echte 

risico is dat geld blijft hangen in de vele lagen van 

internationale bemiddeling en niet de lokale niveaus 

Meer weten over financiering voor klimaat-

oplossingen? Kijk op onze website of neem 

contact op met Maxime Eiselin.

E-mail: maxime.eiselin@iucn.nl

MEER WETEN?

© Henk Simons

bereikt. Het ‘Money where it matters’ framework kan 

worden gebruikt om de risicoperceptie van donoren 

van klimaatfinanciering te veranderen. Het helpt 

organisaties als ECOTRUST met een track record op 

het gebied van bosbescherming, klimaatmitigatie en 

–adaptatie in hun communicatie.’

https://www.iied.org/money-where-it-matters-local-finance-implement-sustainable-development-goals-paris-agreement
https://www.iied.org/money-where-it-matters-local-finance-implement-sustainable-development-goals-paris-agreement
https://www.iucn.nl/ons-werk/financiering-voor-natuurbehoud/
mailto:maxime.eiselin%40iucn.nl?subject=
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MENS EN 
NATUUR 
PROFITEREN 
VAN GECERTIFI-
CEERDE HOUT-
PRODUCTIE
Monocultuur acaciaplantages voor 
houtpulp zijn in Vietnam funest 
voor de biodiversiteit. Onze lokale 
partnerorganisatie VietNature zag 
dat het anders kon: met winst voor 
plantagehouders uit de gemeenschap 
én de natuur. Met steun van IUCN NL 
zetten ze een rendabel project op voor 
FSC gecertificeerde hout productie. In 
2020 diende de eerste investeerder zich 
aan.

I
n Vietnam vind je vele miljoenen hectares 

monocultuur acaciaplantages, bestemd voor 

pulp. ‘Dat is problematisch’, vertelt Jan Willem 

den Besten, senior expert groene economie bij 

IUCN NL. ‘Omdat de plantages voor pulp bestemd 

zijn, is geen FSC-certificering nodig. Daardoor staan 

er uitsluitend acaciabomen. Dat zijn uitheemse 

soorten die niet passen in de lokale natuur. Er is 

voor plantagehouders simpelweg geen prikkel om 

minimaal 10% inheemse bomen aan te planten zoals 

bij FSC certificering verplicht is.’

GROENE WOESTIJNEN

Bovendien worden de bomen al na enkele jaren 

gekapt, lang voordat ze volgroeid zijn. ‘Daardoor zijn 

die plantages een soort groene woestijnen: er leven 

nagenoeg geen insecten, vogels of zoogdieren.’

Land: Vietnam SDG • 13 • 15

Partners

VietNature

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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De focus op pulp brengt nog een ander nadeel met 

zich mee: er wordt geen hout geproduceerd voor 

de Vietnamese meubelindustrie. ‘Dit betekent dat 

die grote industrie afhankelijk blijft van import uit 

omliggende landen’, zegt Jan Willem. ‘Helaas gaat 

het dan vaak om illegaal gekapt hout uit natuurlijke 

bossen.’ 

Onze lokale partnerorganisatie VietNature 

vond dat het anders moest: met winst voor de 

plantagehouders uit de gemeenschap én voor de 

natuur. 

BOSHERSTEL MET ECONOMISCHE POTENTIE

‘Wij steunden hen in het toepassen van de 

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

van IUCN’, vertelt Jan Willem. ‘Daardoor kreeg 

VietNature inzicht in de beste kansen voor bosherstel, 

met ook economische potentie voor duurzaam 

bosbeheer en bescherming van wat nog over 

is van het natuurlijke bos.’ Sindsdien hebben ze 

een uniek model ontwikkeld om landeigenaren te 

ondersteunen op rendabele wijze de omschakeling te 

maken van monocultuur acaciaplantages voor pulp 

naar FSC gecertificeerde houtproductie.

Naast het werk met landeigenaren, die vaak enkele 

hectares grond bezitten, zet VietNature zich in om 

de FSC certificering rond te krijgen en zoekt ze naar 

afnemers die een hogere prijs betalen voor FSC 

gecertificeerd hout.

KAPITAAL BINNENGEHAALD

‘Via ons initiatief Momo4Climate en de Green 

Livelihoods Alliance hebben wij VietNature in 2017 

en 2018 ondersteund in het uitwerken van een 

rendabele business case’, vertelt Jan Willem. ‘In 2018 

presenteerde VietNature tijdens het internationale 

investeerders forum van het Global Impact Investors 

Forum hun project tijdens een zogenaamde Dragon’s 

Den. Ze wonnen de competitie, en daarmee het 

eerste startkapitaal om hun idee werkelijkheid te laten 

worden.’

Inmiddels heeft VietNature nog meer ondersteuning 

gekregen om de eerste FSC-certificering te doen en 

sinds 2020 is er een investeerder die interesse heeft 

om het idee verder op te schalen. 

VOORAL VOORDELEN VOOR DE NATUUR

Dat het project nu werkelijkheid wordt, betekent 

winst voor plantage-eigenaren: FSC-gecertificeerd 

hout levert meer op dan pulp. Maar het initiatief biedt 

vooral voordelen voor de natuur. Jan Willem: ‘De 

houtplantages volgens dit nieuwe model bevatten 

meer inheemse boomsoorten, die de kans krijgen 

om te volgroeien tot volwassen bomen. Dat is winst 

voor de biodiversiteit. De plantages zijn daardoor 

een prettig leefgebied voor veel insecten, vogels en 

zoogdieren.’ 

BOSBEHOUD

Bovendien dragen de plantages indirect bij aan 

behoud van natuurlijke bossen. ‘Dankzij hun 

hogere inkomsten zijn de plantagehouders minder 

genoodzaakt om illegaal hout te kappen. En als 

het land op deze manier zelf ook meer hout gaat 

produceren voor de meubelindustrie, dan hoeft 

het minder te importeren uit omringende landen, 

waar de handel in hardhout vaak ten koste gaat van 

natuurlijke bossen.’

Meer weten over dit project? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Jan Willem den Besten.

E-mail: janwillem.denbesten@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/ons-werk/financiering-voor-natuurbehoud/
mailto:janwillem.denbesten%40iucn.nl?subject=
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EEN KOMPAS 
VOOR MEET-
TOOLS VOOR 
BIODIVERSI-
TEITSIMPACT
Het meten van de biodiversiteitsimpact 
zal in de komende jaren naar 
verwachting een belangrijke activiteit 
worden bij het bedrijfsleven en de 
overheid. Ons rapport uit 2020, ‘A 
Compass for Navigating the World of 
Biodiversity Footprinting Tools’, leidt 
lezers door de wereld van meettools 
voor de biodiversiteitsimpact.

E
r zijn steeds meer aanwijzingen dat 

de voortgaande aantasting van onze 

ecosystemen een wezenlijke invloed 

op bedrijven heeft: het ondermijnt hun 

prestaties, hun winst, hun maatschappelijke 

bestaansrecht en hun toegang tot nieuwe markten. 

Tegenwoordig houden steeds meer grote én kleine 

bedrijven hun prestaties bij in een poging om het 

verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen, en 

kijken ze hoe ze een positieve bijdrage aan het herstel 

daarvan kunnen leveren.

Cover rapport biodiversity footprint measurement

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
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EEN KOMPAS VOOR MEETTOOLS VOOR 

BIODIVERSITEITSIMPACT

Ons rapport dient als kompas om lezers te helpen 

hun weg te vinden in de wereld van meettools 

voor de biodiversiteitsimpact. De voornaamste 

doelgroep van dit document bestaat enerzijds 

uit Nederlandse bedrijven die willen weten hoe 

ze hun biodiversiteitsimpact kunnen meten en 

hoe ze die metingen in hun bedrijfsbeslissingen 

kunnen toepassen, en anderzijds uit beleidsmakers 

in Nederland die dit proces willen promoten en 

begeleiden.

METING VAN BEDRIJFSIMPACT OP 

BIODIVERSITEIT

Het rapport informeert de lezer over de belangrijkste 

vragen, zoals: Hoe kunnen bedrijven hun 

impact op de biodiversiteit meten? Hoe kan de 

overheid bedrijven sturen en stimuleren om hun 

biodiversiteitsimpact te melden in het licht van de 

internationale agenda, en in het bijzonder het Verdrag 

inzake biologische diversiteit in Kunming, China? Hoe 

hebben ontwikkelingen in Nederland geholpen deze 

wereldwijde beweging vorm te geven?

Download het volledige rapport ‘A Compass for 

Navigating the World of Biodiversity Footprinting 

Tools’.

Meer weten over het meetbaar maken van 

biodiversiteitsimpact? 

Kijk op onze website of neem contact op 

met Maxime Eiselin.

E-mail: maxime.eiselin@iucn.nl

MEER WETEN?

https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/04/a_compass_for_navigating_biodiversity_footprint_tools_-_final_1.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/04/a_compass_for_navigating_biodiversity_footprint_tools_-_final_1.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/04/a_compass_for_navigating_biodiversity_footprint_tools_-_final_1.pdf
https://www.iucn.nl/ons-werk/financiering-voor-natuurbehoud/
mailto:maxime.eiselin%40iucn.nl?subject=
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OVER ONS
WIE WE ZIJN

Op ons kantoor in het centrum van Amsterdam 

werkten in 2020 49 gepassioneerde medewerkers 

(43,79 FTE). Onze experts zijn opgeleid in 

verschillende disciplines, van ecologie tot 

mensenrechten en van communicatie tot financiën. 

Zij beschikken over een grote verscheidenheid aan 

werkervaring, van veldwerk tot wetenschappelijk 

onderzoek en van ngo tot bedrijfsleven. Al die 

verschillende achtergronden brengen verschillende 

perspectieven mee op oplossingen voor de 

uitdagingen van deze tijd. Wij waarderen die 

verscheidenheid aan visies, zoals we ook de 

verschillende opvattingen binnen onze Nederlandse 

lidorganisaties en in de wereldwijde unie omarmen. 

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

Diversiteit en inclusiviteit zien wij als groot goed. 

We zijn dan ook trots op de grote diversiteit binnen 

ons personeelsbestand. De leeftijdsrange van onze 

medewerkers beslaat bijna 40 jaar: van 23 tot 63 jaar 

en zij hebben maar liefst elf verschillende culturele 

en etnische achtergronden. We hebben afspraken 

om gendergelijkheid te bevorderen en bewaken, 

bijvoorbeeld op het gebied van performance 

management en werving & selectie. We streven 

naar een gelijke genderbalans in alle lagen van de 

organisatie. In 2020 hadden we 27 vrouwen en 22 

mannen in dienst. Dankzij gericht HR-beleid is er 

een evenwichtige genderbalans in leidinggevende 

posities. In de top van de organisatie moet de balans 

beter: ons management team bestaat uit één vrouw 

en drie mannen, de Raad van Toezicht bestond in 

2020 uit één vrouw en vijf mannen. Het verbeteren 

van de balans is een prioriteit voor komende jaren.

INTEGRITEIT

Wij hanteren een zero tolerance beleid ten 

aanzien van integriteitsschendingen en 

werken actief aan het verkleinen van de kans 

hierop. Onze integriteitsmedewerker en twee 

vertrouwenspersonen spelen hierin een belangrijke 

rol. Bovendien bieden we onze medewerkers 

regelmatig trainingen aan op dit gebied. Zo volgde 

iedereen afgelopen jaar een online integriteitstraining 

en diverse vrouwelijke dienstreizigers volgden een 

female travellers training om hen weerbaarder te 

maken in onveilige of onprettige situaties op reis.

Download hier ons bestuursverslag voor meer 

informatie over onze organisatie.

MEER WETEN?

Meer weten over onze genderaanpak? 

Download dan onze genderstrategie.

https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020-IUCN-NL1_compressed.pdf
https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/04/iucn_nl_gender_strategy_2020-2024.pdf
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EEN 
WERELDWIJDE 
UNIE
IUCN NL maakt deel uit van ‘s werelds grootste 

en oudste unie voor natuurbescherming: de 

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

IUCN verenigt de wereldwijde ervaring, kennis en 

een netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 

experts. IUCN is de mondiale autoriteit op het gebied 

van de status van de natuur en de benodigde 

beschermingsmaatregelen.

Dankzij haar unieke samenstelling biedt IUCN een 

neutraal platform om te werken aan oplossingen 

voor de meest dringende mondiale problemen 

zoals het verlies aan biodiversiteit en ecosystemen, 

klimaatverandering en armoede. De laatste 

wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de 

praktijk vormen hiervoor de basis. Het internationale 

hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, 

Zwitserland.

In Nederland vormt IUCN NL het platform voor 39 

IUCN lidorganisaties, waaronder grote en kleine 

natuurorganisaties, de Nederlandse overheid en 

kennisinstellingen.

IUCN NL werkt actief samen met lokale organisaties 

in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, Nederlandse 

lidorganisaties en andere delen van IUCN aan het 

veiligstellen van belangrijke natuur en biodiversiteit 

in die regio’s. Samen ontwikkelen we internationale 

samenwerkingsprogramma’s en trekken we 

financiering aan van verschillende donoren.

GESLACHT
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WAAR WE WERKEN
We werkten in 2020 met onze partners in 9 landen in Afrika, 6 in Azië, 
8 in Latijns-Amerika en in Nederland.

Cambodja

Filipijnen

Indonesië

Myanmar

Vietnam

Azië

Bolivia

Brazilië

Colombia

Ecuador

Nicaragua

Paraguay

Suriname

Guyana

Zuid- en Midden Amerika

Benin

Burkina Faso

Congo (D.Rep.)

Ghana

Kenia

Liberia

Madagaskar

Oeganda

Tanzania

Afrika
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