Klimaatfinanciering

FINANCIERING VAN NATUUR
ALS OPLOSSING VOOR
KLIMAATPROBLEMEN
Klimaatverandering brengt wereldwijd kwetsbare ecosystemen en lokale
gemeenschappen in gevaar, vooral in ontwikkelingslanden. IUCN NL helpt
die gemeenschappen om de oorzaken van klimaatverandering tegen te
gaan. We zetten natuurlijke oplossingen in en we mobiliseren financiering om
die op te schalen. Zo kunnen inwoners zich wapenen tegen de schade die
klimaatverandering op de lange termijn veroorzaakt.
KANSEN CREËREN VOOR LOKALE
ONDERNEMERS

duurzame producten van bestaande producenten
te vermarkten. Publieke fondsen en impact
investeerders maken het onze partners mogelijk om

Lokale ondernemers uit gemeenschappen die

beginnende bedrijven een startkapitaal te bieden

zelf de negatieve effecten van klimaatverandering

voor de ‘voorfinanciering’ van hun activiteiten.

ondervinden, hebben vaak het beste zicht

Bijvoorbeeld om een business case te ontwikkelen

op wat ter plaatse nodig is om het tij te keren.

of een duurzame techniek te testen. We beginnen

Daarom ondersteunen we lokale ondernemers en

kleinschalig, maar om echt impact te genereren,

gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

werken we aan mogelijkheden om duurzame

met capaciteitsopbouw en startkapitaal, zodat

oplossingen uiteindelijk met publieke en private

zij hun activiteiten om natuur te beschermen als

investeringen op te schalen.

klimaatoplossing kunnen opschalen.
Via klimaatfinanciering helpen we lokale ngo’s
en gemeenschappen om natuur en ecosystemen

“Door juist in de beginfase van een onderneming
een bijdrage te leveren, maken we het voor
private financiers aantrekkelijk daarna te
investeren. Steeds meer fondsen investeren
in natuurbeschermingsprojecten als ze een
return on investment genereren in de vorm van
producten die weinig CO2-uitstoot veroorzaken,
productieprocessen die natuurlijke oplossingen
gebruiken en diensten die mens en natuur
centraal stellen.”
Jan Willem den Besten, expert
klimaatfinanciering bij IUCN NL

in te zetten. Zo kunnen ze de oorzaken van
klimaatverandering tegengaan en zich beschermen
tegen de meest ernstige gevolgen ervan. Ook
bedrijven en investeerders spelen daarin een rol:
naast dat ze natuur beschermen en bijdragen aan
klimaatbescherming, lopen ze zelf minder risico’s op
voor schade als gevolg van klimaatverandering.

OP VERANTWOORDE MANIER OPSCHALEN
Samen met onze lokale partnerorganisaties
geven we ondersteuning door kansen te creëren:
we helpen om start-ups op te zetten of om
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Meer voorbeelden van ons werk

SAMENWERKING MET LOKALE NGO’S

Meer klimaatfinanciering
IUCN NL is expert in het werken aan

In Oeganda zocht onze lokale partner EcoTrust samen

klimaatfinanciering op landschapsniveau met lokale

met een verbouwer van suikerriet naar duurzame 		

gemeenschappen en organisaties. Onze partners

oplossingen, zoals het terugplanten van bomen. 		

bouwen relaties met lokale bedrijven op en IUCN

IUCN NL steunde een samenwerking tussen EcoTrust

NL ondersteunt ze in het bouwen van relaties met

en een lokaal bedrijf, dat nu bijdraagt aan herstel van 		

publieke en private investeerders. We organiseren

biodiversiteit.

trainingen in bijvoorbeeld business engagement,

Onze Ghanese partner A Rocha Ghana nam het initiatief 		

om effectief samen te werken met die bedrijven.

om boomkwekerijen op te zetten met bedrijven en

Samenwerken op het ontwikkelen van business

daarmee inheemse bomen terug te brengen in het 		

cases is vooral belangrijk, en kan vervolgens leiden

ecosysteem. Een advies van IUCN NL leidde tot een 		

tot samenwerking met nieuwe bedrijven of het

nieuw programma voor grootschalig bosherstel, dat 		

opzetten van nieuwe start-ups.

nieuwe samenwerking met bedrijven opleverde en private
en publieke investeerders kan aantrekken.

Voorbeeld van ons werk
Agro-bosbouw en bosherstel met een verdien model
De afgelopen decennia is op de Filipijnen veel bos gekapt om plaats te maken voor grootschalige
plantages en intensieve landbouw. Maar daarmee verdween ook de natuurlijke bescherming tegen
overstromingen en modderstromen. De overstromingen die in 2011 met tyfoon Washi gepaard gingen,
leidden ertoe dat de aanpak van erosie en ontbossing hoog op de agenda kwam.
Met steun van IUCN NL werken sinds 2012 lokale natuurorganisaties samen met universiteiten, lokale
overheden, bedrijven en gemeenschappen om natuurlijke klimaatbuffers in het landschap te herstellen:
de kale heuvels worden beplant met inheemse boomsoorten en met cacaobomen. Nu zijn de steden
stroomafwaarts beter beschermd tegen overstromingen door klimaatverandering, is er weer ruimte
voor natuur én de verkoop van cacaobonen levert inkomsten op. Het investeringsmodel spreekt aan:
verschillende banken gaan investeren in de combinatie van cacao en bos.

SAMENWERKEN MET IUCN NL

Wilt u samen met
IUCN NL klimaatfinanciering
mogelijk maken? Kijk op onze
website voor uitgebreide
informatie en meer voorbeelden
van projecten. Of neem direct
contact op met onze expert
Jan Willem den Besten.

Wereldwijd zijn veel en grote fondsen beschikbaar
voor klimaatmitigatie en -adaptatie. Maar het is een
uitdaging om ervoor te zorgen dat deze investeringen
ook echt voor nature-based solutions ingezet worden.
Daarnaast hebben lokale gemeenschappen vaak niet
direct baat bij de investeringen. IUCN NL wil ook in
de toekomst samenwerken met lokale organisaties
om uitdagingen aan te gaan en oplossingen te
ontwikkelen die interessant kunnen zijn voor
investeerders.
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