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VOORWOORD
NATUUR IS STERK EN VEERKRACHTIG. ONDANKS DE NOG ALTIJD
VOORTDURENDE GROVE VERNIETIGING VAN ECOSYSTEMEN, KOMT DE
NATUUR TOCH TERUG WAAR EN ZODRA ZE DE RUIMTE KRIJGT. OVERAL
TER WERELD STAAN MENSEN OP VOOR EEN GEZONDE, GROENE EN VEILIGE
LEEFOMGEVING, OOK TEGEN GROTE BELANGEN EN AGRESSIE IN. DEZE
MENSEN VORMEN EEN GROTE BRON VAN INSPIRATIE EN HOOP OP EEN
RECHTVAARDIGE, DUURZAME WERELD.

Bij publicatie van dit jaarverslag voelt die

Ook startten we met nieuwe internationale

rechtvaardige en duurzame wereld erg ver weg.

samenwerkingsprogramma’s, zoals Forests for a Just

Voor het eerst sinds decennia viel een land op ons

Future, gericht op het duurzaam en inclusieve beheer

continent een ander land aan, gepaard met immens

van tropische bossen, en Eyes on the Amazon - een

leed en vernietiging. De gevolgen voor mens en

vernieuwende samenwerking onder leiding van onze

natuur reiken ver.

partner Foundation for Conservation and Sustainable
Development (FCDS) in Colombia gericht op het

Tegelijkertijd wordt hard doorgewerkt aan die

tegengaan van boscriminaliteit en verbeteren van

rechtvaardige, duurzame wereld, met belangrijke

de territoriale rechten van inheemse volkeren. Net

stappen in 2021. Op wereldniveau kreeg de

als de voorgaande 20 jaar konden we weer cruciale

samenhang tussen klimaat en biodiversiteit extra

natuurgebieden veiligstellen met behulp van het

aandacht, zoals op de klimaattop in Glasgow waar het

IUCN NL Landaankoopfonds.

stoppen van ontbossing centraal stond. Op het IUCN
World Conservation Congress, dat na 5 jaar weer

In Nederland zorgden we er met Naturalis en het

plaatsvond, kwamen meer dan 5000 professionals

Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor dat klimaat

bijeen om de gezamenlijke agenda voor natuur en

en biodiversiteit expliciete aandacht kregen in de

biodiversiteit te bepalen. IUCN NL heeft hier samen

Tweede Kamerverkiezingen. Ook lanceerden we de

met leden en zuidelijke partners een krachtige

gezamenlijke Nederlandse Actieagenda Biodiversiteit

bijdrage aan mogen leveren.

met meer dan 150 bijdragen van bedrijven en
maatschappelijke organisaties aan de internationale
biodiversiteitsdoelen. Met NIOO-KNAW, WUR en
Vlinderstichting werd het eerste IJkcentrum voor
Bodembiodiversiteit in de wereld gestart. Met ons
werk halen we steeds vaker het nieuws, waaronder
alle landelijke dagbladen en het Jeugdjournaal.

IUCN NL
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Als organisatie hebben we in 2021 veranderingen
doorgevoerd om slagvaardig te kunnen blijven
opereren, met een bredere financieringsbasis.
Enerzijds door onze kosten structureel te verlagen,
waarbij we noodgedwongen afscheid hebben
genomen van meerdere gewaardeerde collega’s.
Anderzijds door te investeren in nieuwe initiatieven
en financiers. We zijn trots op de commitment

Angélique Laskewitz

Coenraad Krijger

waarmee alle medewerkers hebben bijgedragen aan
deze ingrijpende veranderingen.
Zo hebben we een sterke basis gelegd voor weer
een krachtige bijdrage aan een rechtvaardige en
biodiverse wereld in 2022, samen met onze leden,
partners en financiers.

In Nederland zorgden we er
met Naturalis en het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel voor
dat klimaat en biodiversiteit
expliciete aandacht kregen in
de Tweede Kamerverkiezingen.

IUCN NL
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RESULTATEN EN IMPACT

2021 IN
VOGELVLUCHT

85

initiatieven van partners
gefinancierd voor 4,96 miljoen

152

pledges van Nederlandse organisaties
overhandigd aan minister Schouten, waarin
de organisaties toezeggen wat hun bijdrage
aan de biodiversiteitsdoelen voor 2030 zal zijn

10

21

organisaties
versterkten
hun capaciteit onder
het strategische
partnerschap Forests
for a Just Future

natuurbeschermers
in drie landen
ondersteund met
ons noodfonds

5
IUCN NL

jaguarsmokkelaars werden gearresteerd
in Bolivia naar aanleiding van ons
undercoveronderzoek als onderdeel van
Operation Jaguar
5
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RESULTATEN EN IMPACT

2021 IN
VOGELVLUCHT

3

gebieden
van ruim 800
hectare natuur
aangekocht in Mexico,
Brazilië en de Filippijnen

11

30

sessies georganiseerd
met 32 partners in het IUCN NL
paviljoen op het IUCN World
Conservation Congress in Marseille

beleidsmaatregelen
gerealiseerd
om natuur te
beschermen

20.000 kilometer

260

legt de fietsende vogelaar af om geld op te
halen voor het IUCN NL Landaankoopfonds

organisaties, waaronder IUCN NL,
spoorden banken aan om de
pijpleiding die Total wil bouwen in
Oost-Afrika niet te financieren

IUCN NL
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FINANCIËN

10,9 miljoen aan inkomsten
11,7 miljoen aan bestedingen, waarvan
92% (10.754.901 EUR) besteed aan 			
doelstellingen
8% (337.167 EUR + 610.687 EUR) aan 		
fondsenwerving, beheer en administratie

NIEUWE PROJECTEN

Nieuw
Eyes on the Amazon •
€ 975.000 • NORAD

Kustbescherming nature-based
solutions met carbon credits •

Voortzetting Actieagenda

€ 24.200 • RVO

voor Biodiversiteit • € 90.000 •
Ministerie van LNV

Verduurzaming NL Soja •
€ 84.000 • Ministerie van LNV

Verlenging Virunga Youth •
$ 150.000 • 11th Hour

Coördinatie en technische

Foundation

ondersteuning Collaborative
Soy Initiative • € 26.400 •
Collaborative Soy Initiative

IUCN NL
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ORGANISATIE

2021 IN
VOGELVLUCHT

40 lidorganisaties

4 leden in het Management
Team:

6 leden Raad van Toezicht:

• Coenraad Krijger (directeur-bestuurder)

• Angélique Laskewitz (voorzitter)

• Cas Besselink

• Franc van den Berg (vice-voorzitter)

• Liliana Jauregui

• Luc Bas

• Hans van Zijl

• Daan van Cann
• Merel Soons
• Teo Wams

55,1% vrouw

34,63 fte
gemiddelde
personeelssterkte

44,9% man

6

Gemiddelde leeftijd:

45
0

medewerkers uit
dienst per 1 januari
2021

(jongste medewerker: 24,
oudste medewerker: 64)

medewerkers
nieuw in dienst

uit dienst

2

uit dienst

gedurende 2021

5 stagiairs
IUCN NL

6

per 1 januari 2022
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ORGANISATIE

2021 IN
VOGELVLUCHT

DE IMPACT VAN CORONA

geen toegang hadden tot informatie en sociale
diensten. Lockdowns leidden in meerdere landen

Covid-19 had ook in 2021 een grote invloed op

ook tot extra illegale exploitatie van natuur en

ons werk en dat van onze partners. We werkten

schending van mensenrechten. In landen met een

nog veel vanuit huis, internationale bijeenkomsten

slechte gezondheidszorg en conflicten werden

werden veelal afgelast of digitaal georganiseerd

mensen nog harder geraakt. Daarom steunde

en er was veel minder gelegenheid om met de

IUCN NL partners om beter met de gevolgen

partners het veld in te gaan. De pandemie had

van de pandemie om te gaan, bijvoorbeeld door

vooral veel effect op het werk van onze partners in

capaciteitsversterking in (het gebruik van) digitale

Afrika, Azië en Latijns-Amerika en de (inheemse)

communicatiemiddelen en online veiligheid.

gemeenschappen waar zij mee werken. Zo werden

Partners konden zich zo beter aanpassen aan de

sommige, vaak afgelegen gemeenschappen in

veranderende werkelijkheid en hun belangrijke

hun beweging beperkt waardoor zij moeilijker

werk blijven doen.

in hun levensonderhoud konden voorzien of

IUCN NL
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ONZE 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. Als platform faciliteren we het delen van kennis en
bevorderen we het samen opkomen voor gedeelde belangen. In
2021 werkten we samen met diverse leden aan een verkennende
studie naar mogelijke terugkeer van de kroeskoppelikaan in ons
land. Ook vond in 2021 het World Conservation Congress plaats
in Marseille. In ons eigen paviljoen is een inspirerend gezamenlijk
programma neergezet met experts, partners en lidorganisaties. In
2021 telde IUCN 40 Nederlandse leden.

IUCN NL
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Links
Amazon Conservation Team

Naturalis

ARK Natuurontwikkeling

Natuur & Milieu

ARTIS

Natuurmonumenten

Avalon

NVBT

Bears in mind

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Black Jaguar Foundation

Ouwehand Zoo Founation

Both Ends

Prince Bernard Chair

Carmabi

Rewilding Europe

Chimbo Foundation

RAVON

Commonland

Rijksoverheid

DCNA

Staatsbosbeheer

EAZA

SOVON

Floron

Tropenbos International

IBED

Van Tienhoven Foundation

IVN

De Vlinderstichting

IFAW

Vogelbescherming

KNNV

Waddenvereniging

LandschappenNL

Wetlands International

Leo Foundation

WWF

Milieudefensie

Zoogdiervereniging

IUCN NL
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Landen: Nederland • België

SDG 15

Partners
• Stichting Het Zeeuwse Landschap • ARK
Natuurontwikkeling • Rewilding Europe •
Agentschap Natuur en Bos • Natuurpunt •
LandschappenNL • Diergaarde Blijdorp Pelican
Way of LIFE

NEDERLAND
LIJKT GESCHIKT
VOOR TERUGKEER KROESKOPPELIKAAN

D

landen zou de kers op de taart van
natuurherstel zijn én biedt grote kansen
voor natuurbeleving en toerisme,’ vindt

Mark van der Wal, die namens IUCN NL deelnam aan
de projectgroep rond de studie.

INHEEMSE SOORT
De kroeskoppelikaan is een inheemse soort die tot
in de vijftiende eeuw in Nederland voorkwam. Deze
spectaculaire soort leefde nabij riviermondingen
en in het laagveengebied langs de kust. Maar
net als andere grote, iconische soorten als de
bever, kraanvogel en de zeearend verdween de
kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het
leefgebied.

Nederland is naar alle waarschijnlijkheid
weer geschikt als broedgebied
voor de kroeskoppelikaan. Dat is
de conclusie die Nederlandse en
Vlaamse onderzoekers trekken na
een verkennende studie in opdracht
van een consortium van negen
natuurorganisaties, waaronder IUCN NL
en diverse Nederlandse IUCN-leden.

IUCN NL

e terugkeer van deze soort in de lage

VOLDOENDE GESCHIKT LEEFGEBIED
‘Uit de studie blijkt dat er inmiddels weer voldoende
geschikt leefgebied is voor een zelfstandige
populatie in Nederland,’ vertelt Mark. ‘Flevoland
met haar randmeren en de IJsselmonding, het
Friese en Overijsselse merengebied en het
benedenrivierengebied rondom de Biesbosch,
Haringvliet en Krammer-Volkerak lijken de meest
geschikte gebieden voor deze soort.’
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Kroeskoppelikaan © Paul Sprengers via Pixabay

VERVOLGSTUDIE NODIG

MEER WETEN ?

Helaas is het niet aannemelijk dat de

Meer weten over het onderzoek naar deze

kroeskoppelikaan op eigen kracht terugkeert naar

iconische vogel? Kijk op onze website of

ons land. Daarvoor is een herintroductie nodig.

neem contact op met Mark van der Wal.

Voordat er serieus over een herintroductie nagedacht

E-mail: mark.vanderwal@iucn.nl.

kan worden, is een vervolgstudie nodig. Op dit
moment wordt onderzocht of er animo is voor een
vervolgstudie.

IUCN NL
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IUCN WORLD
CONSERVATION
CONGRESS
In september 2021 vond het IUCN
World Conservation Congress plaats
in Marseille. IUCN NL was zichtbaar
aanwezig op het IUCN Congress
met een eigen paviljoen waarin
onze experts, partners en leden hun
kennis deelden met de wereldwijde
gemeenschap van natuurbeschermers.

IUCN NL-medewerkers en partners tijdens het congres

We deelden onze kennis tijdens

Een deel van het IUCN NL team bij het paviljoen

’s werelds grootste congres voor
natuurbescherming.

DE NATUUR ALS BASIS
Het IUCN Congress brengt de wereld van

PODIUM BIEDEN AAN PARTNERS EN LEDEN

I

natuurbeschermers samen: het wordt bezocht
door internationale experts op het gebied van

n het IUCN NL paviljoen organiseerden we een

de wetenschap, het beleid en de praktijk van

zesdaags programma met inhoudelijke en sociale

natuurbescherming. Het congres wordt eens in de

sessies over het werk dat wij en onze partners

vier jaar gehouden en geeft de 1400 lidorganisaties

doen om wereldwijd de natuur en de mensen die

van IUCN, waaronder staten, maatschappelijke

ervan afhankelijk zijn te beschermen.

organisaties en inheemse volkeren, de kans om
volgens een democratisch proces de meest urgente

‘In de sessies kwam ons eigen werk naar voren, maar

kwesties in natuurbehoud te bepalen en acties om

bovenal wilden we de Nederlandse IUCN-leden en

deze aan te pakken.

onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika de
ruimte bieden om te vertellen over hun aanpak en

Op het congres zette de wereldwijde

bijdrage aan wereldwijde natuurbescherming,’ vertelt

natuurbeschermingsgemeenschap de agenda

Coenraad Krijger. Bovendien was er een livestream

voor het komende decennium en daarna, met

van de meeste sessies, die je terug kan kijken via ons

een duidelijke boodschap voor de klimaat- en

YouTube-kanaal.

biodiversiteitstoppen die later dat jaar plaatsvonden:
neem de natuur als basis voor het aanpakken van de
pandemie, de klimaat- en de biodiversiteitscrisis.

IUCN NL
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Lees hier het Marseille Manifesto
GEEN GASBORING ONDER DE
WADDENZEE

Lees hier het nieuwe IUCN Programme
2021-2024

Tijdens de Members’ Assembly, het
democratische hoogste orgaan van IUCN,

MEER WETEN ?

namen de leden een resolutie aan die de
Nederlandse overheid oproept om geen nieuwe

Meer weten over het Nederlandse

gaswinning te starten onder de Waddenzee. ‘De

Nationaal Comité en ons werk met de

Waddenvereniging heeft gebruik gemaakt van

Nederlandse IUCN-leden? Kijk op onze

de mogelijkheid om vlak voor het congres een
urgente motie in te dienen waarin de Nederlandse

website of neem contact op met Coenraad

overheid wordt opgeroepen af te zien van de

Krijger. E-mail: coenraad.krijger@iucn.nl.

aangekondigde gasboringen onder dit UNESCO
Werelderfgoed,’ vertelt Coenraad. De uitspraak
van IUCN werkt door in de verdere besluitvorming
door de Nederlandse politiek.

Waddenzee © Frank Vassen

IUCN NL
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ONZE STRATEGIE
ONS DOEL:

Behoud van natuur als basis voor al het
leven op aarde.

IUCN NL

4

Beheer door gemeenschappen • We
versterken het beheer van natuurlijke
hulpbronnen door (inheemse)
gemeenschappen ter plaatse

3

Beschermde leefgebieden • We
verbinden, beschermen en herstellen
natuur, zodat landschappen optimaal
kunnen functioneren

2

Verantwoorde waardeketens •
We verkleinen de voetafdruk van de
Nederlandse economie

1

Krachtig beleid voor natuur • We
pleiten voor ambitieus Nederlands beleid
dat natuur en biodiversiteit voorop stelt

16

Organisator

Incubator

5

Recht op natuur • We verdedigen de
milieurechten van mens en natuur

Belangenbehartiger

OU

RIGHTS

ONZE ROLLEN:

T
RESPEC
R

6

Financiering voor natuurbehoud •
We zorgen voor grootschalige
financiering voor behoud en herstel
van de natuur

Kennismakelaar

VAN 2020 T/M 2024 ZIJN DIT ONZE STRATEGISCHE PRIORITEITEN:

Jaarverslag 2021

ONZE STRATEGIE

DE KERNELEMENTEN VAN ONZE BENADERING:
 W
 ij volgen een op de lange termijn gerichte, geïntegreerde
landschapsbenadering, waarbij we met alle relevante factoren
rekening houden en alle relevante partijen bij elkaar brengen.
 innen het landschap streven we naar een optimaal gebruik
 B
van de veelheid van goederen en diensten die gezonde
ecosystemen bieden, om door middel van natuurvriendelijke
oplossingen omvangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te
pakken.
 e koppelen natuurbehoud aan de bredere
 W
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.
 ij hanteren een genderresponsieve benadering,
 W
onderbouwd door het uitgebreide, op rechten gebaseerde
IUCN-raamwerk, om bij onze inspanningen voor natuurbehoud
gelijke rechten voor vrouwen te promoten.
 e maken gebruik van onze positie binnen de wereld van
 W
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.
 e zetten natuurbehoud op lokale, maatschappelijke
 W
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.

IUCN NL
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1
STRATEGISCHE
PRIORITEIT 1

Krachtig beleid voor
natuur
Behoud en herstel van
biodiversiteit vragen 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.

IUCN NL
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Land: Nederland

SDG • 14 • 15 • 17

Partners
• Deltaplan Biodiversiteitsherstel • MVO
Nederland • Naturalis Biodiversity Center

NEDERLANDSE
ACTIEAGENDA
VOOR BIODIVERSITEIT
AANGEBODEN
AAN MINISTER
IUCN NL

In 2021 startte de VN-biodiversiteitstop waar wereldleiders de
biodiversiteitsdoelen voor 2030
vaststellen en een nieuw internationaal
biodiversiteitsakkoord sluiten. IUCN NL,
Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO
Nederland verzamelden in de aanloop
naar deze VN-top de toezeggingen
van Nederlandse organisaties,
die gezamenlijk een belangrijke
bijdrage voor ons land vormen om
de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te
behalen.

O

p donderdag 16 september 2021
presenteerden we de Nederlandse
Actieagenda voor Biodiversiteit tijdens
het symposium Tijd voor biodiversiteit

in Naturalis Biodiversity Center. Eerder die week
werd de Actieagenda aangeboden aan demissionair
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) Carola Schouten.
Bekijk hier de video van de overhandiging van de
Actieagenda aan de minister

BEKIJK VIDEO

19
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TOEZEGGINGEN VAN RUIM 150
NEDERLANDSE ORGANISATIES

Symposium Tijd voor biodiversiteit

De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

geeft een overzicht van toezeggingen (‘pledges’) van

werd gepresenteerd tijdens het symposium Tijd

ruim 150 Nederlandse bedrijven, maatschappelijke

voor biodiversiteit in Naturalis Biodiversity Center.

organisaties, kennisinstellingen, lokale overheden

Onder andere hoogleraar Natuurlijk kapitaal

en burgers over hoe ze gaan bijdragen aan de

Koos Biesmeijer, CEO van de Rabo Carbon

wereldwijde biodiversiteitsdoelen voor 2030. Deze

Bank Barbara Baarsma, gedragswetenschapper

bijdragen kunnen gericht zijn op het versterken van

Reint Jan Renes en voorzitter van de Jonge

biodiversiteit binnen en buiten Nederland.

Klimaatbeweging Werner Schouten deelden
hun visie op wat er nodig is om verandering te

‘Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd

realiseren. De bekende Keniaanse wetenschapper

te stoppen, moeten er tijdens de biodiversiteitstop

en politicus Richard Leakey, die begin 2022

ambitieuze en bindende doelen worden gesteld,’

overleed, sloot het symposium af met rake

zegt Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL.

woorden waarbij hij de aanwezigen op hun

‘Maar het stellen van doelen is niet genoeg.

verantwoordelijkheid wees om de planeet met al

Meer inspanningen, daadkracht en een brede

haar biodiversiteit voor de komende generaties

maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist. De

te behouden en daarbij verder te kijken dan onze

Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit vormt

landsgrenzen.

een belangrijke bouwsteen om de doelen voor
Nederland te halen.’

MEER WETEN ?

Meer weten over ons de Nederlandse
Actieagenda voor Biodiversiteit of over
de VN-biodiversiteitstop? Kijk op onze
website of neem contact op met Maxime
Eiselin. E-mail: maxime.eiselin@iucn.nl.

Corine van Impelen, Coenraad Krijger en Hayo Haanstra tijdens
het symposium Tijd voor biodiversiteit

IUCN NL
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Land: Nederland

SDG • 2 • 11 • 13 • 15 • 17

Partners
• NIOO-KNAW • Centrum voor Bodemecologie
(CSE) • Wageningen Plant Research (WPR) •
De Vlinderstichting

D

oor intensief landgebruik neemt het
bodemleven in Nederland in rap tempo
af. Dat draagt bij aan grote problemen,
zoals het verdwijnen van insecten- en

vogelpopulaties, minder natuurlijke bestuiving van
gewassen en een grotere vatbaarheid voor ziekten en
plagen. Daarom wil IUCN NL met Onder het Maaiveld
de bodem – letterlijk en figuurlijk – weer tot leven

IJKCENTRUM
VOOR DE
BODEM
GEOPEND

brengen. Met als ultiem doel: een levende bodem als
basis onder ons bestaan.
‘Minstens een kwart van alle soorten op aarde leeft
in de bodem,’ vertelt Fanny Verkuijlen, projectleider
van Onder het Maaiveld. ‘Eén lepeltje grond kan wel
duizenden soorten en miljoenen individuen 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

Wat maakt een bodem tot een gezonde
bodem? Het IJkcentrum voor de
bodem, dat op 20 mei 2021 officieel
werd geopend, geeft ons daar inzicht in.
Deze nieuwe onderzoeksfaciliteit maakt
onderdeel uit van het door IUCN NL
geïnitieerde project Onder het Maaiveld
dat als doel heeft het bodemleven in
Nederland te herstellen.

IUCN NL

daarboven bevindt: planten, vogels, maar ook de
mens.’

CENTRALE PLEK VOOR KENNIS OVER
BODEMBIODIVERSITEIT
Met Onder Het Maaiveld brengen we het belang van
bodembiodiversiteit breed onder de aandacht. ‘Het
IJkcentrum is daarvoor een belangrijk instrument,’
vertelt Fanny. ‘Het wordt een centrale plek voor alle
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kennis over de biodiversiteit van de Nederlandse

Wat doet het IJkcentrum?

bodem. Het IJkcentrum brengt de staat van
biologische eigenschappen van de Nederlandse
bodem in kaart en levert referenties om de

Deze video legt uit wat het IJkcentrum voor de

bodembiodiversiteit te verbeteren.’

bodem is:

BEKIJK VIDEO

IJKCENTRUM OP TWEE LOCATIES
Het IJkcentrum voor de bodem is verdeeld over

MEER WETEN ?

twee locaties. Bij de locatie Lelystad liggen heel
veel verschillende experimenten, zoals strokenteelt,

Meer weten over ons project Onder het

agroforestry en een twee tiny forests. In Wageningen

Maaiveld? Kijk op onze website of neem

bij het NIOO-KNAW ligt een bodem-ecotron waar de
bodembiodiversiteit van verschillende Nederlandse

contact op met Fanny Verkuijlen.

bodems (zand, klei en veen) wordt onderzocht en op

E-mail: fanny.verkuijlen@iucn.nl.

moleculair niveau wordt geanalyseerd.
Tijdens de opening, die vanwege corona
grotendeels digitaal plaatsvond, werd vanaf beide
locaties gefilmd. De digitale rondleiding en andere
onderdelen van het programma zijn terug te kijken op
www.ijkcentrumbodem.nl.

Metingen in het veld op de Wageningse locatie van het IJkcentrum, bij het NIOO-KNAW

IUCN NL
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Land: Nederland

SDG • 4 • 14 • 15

Partners
• Naturalis Biodiversity Center • Deltaplan
Biodiversiteitsherstel

In aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen organiseerden
IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center
en Deltaplan Biodiversiteitsherstel op
4 maart het Groene Verkiezingsdebat.
Daarin daagden jongeren en experts
politici uit om de biodiversiteits- en
klimaatcrisis echt aan te pakken.
Centraal stond de noodkreet van
jongeren om tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen te kiezen voor
een leefbare wereld. Samen met
experts gingen zij in debat met elf
politici van links tot rechts, in het enige
verkiezingsdebat waarin natuur en
klimaat centraal stonden.

Eva Koffeman (VN jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit
en Voedsel) presenteert een stelling tijdens het Groene
Verkiezingsdebat © Rafael Martig/Het Groene Verkiezingsdebat

GROENE
VERKIEZINGSDEBAT:
JONGEREN
DAGEN
POLITICI UIT
IUCN NL

JONGEREN STRUCTUREEL MEEDENKEN

‘V

an de biodiversiteitsdoelen die we
10 jaar geleden met elkaar afspraken,
is er niet één volledig gehaald. De
generaties die nu aan de knoppen

zitten, lijken hier nog niet van wakker te liggen, maar
jongeren wel.’ Hiermee trapte Aniek Moonen van de
Jonge Klimaatbeweging het debat af. Vervolgens
ging het over de vraag hoe jongeren structureel een
stem krijgen in het klimaat- en biodiversiteitsbeleid.
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MINISTERIE KLIMAAT EN BIODIVERSITEIT
‘Het klimaat- en biodiversiteitsbeleid is in Den Haag
te versnipperd belegd om effectief te zijn. Dit zien
we ook aan de stagnatie in biodiversiteitsherstel in
Nederland. Voor alle andere essentiële zaken in onze
samenleving is een vakministerie. Een ministerie
dat alle ecologische kennis, bevoegdheden en
budgetten bij elkaar brengt om de klimaat- en
biodiversiteitscrisis op te lossen is hard nodig,’ aldus
Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL.
Dit pleidooi werd onderschreven door Frank
Wassenberg (PvdD): ‘Natuurherstel moet je integraal
aanpakken met een ministerie voor klimaat en
biodiversiteit dat in overleg met andere ministeries
beleid toetst. Zo voorkom je dat beleid het klimaat of
de biodiversiteit schaadt.’ Frank Futselaar (SP) legt

Het Groene Verkiezingsdebat © Rafael Martig/Het Groene
Verkiezingsdebat

liever een andere focus: ‘Zorg voor voldoende geld,
zorg voor ambitieuze doelstellingen en centraliseer
het natuurbeleid.’

MEER KENNIS OVER BIODIVERSITEIT
Vreugdenhil (CU) en Ellen Verkoelen (50PLUS) zijn
Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van

dat wel, en willen de opbrengst van de vleestaks

Naturalis, pleitte voor meer aandacht voor educatie

rechtstreeks inzetten voor verduurzaming.

en onderzoek. ‘Investeer veel meer in onderzoek

 ekijk de aftermovie van het Groene
B
Verkiezingsdebat 2021

en educatie over klimaat en biodiversiteit en maak
het voor iedereen toegankelijk.’ Tjeerd de Groot
(D66) beaamde dat er meer kennis nodig is om
de biodiversiteitscrisis op de juiste wijze aan te

MEER WETEN ?

pakken. ‘Heel veel kennis wordt bij boeren gebracht
vanuit veevoer- en pesticidefabrikanten, er is meer

Meer weten over ons werk voor krachtig

ecologische kennis voor boeren nodig.’

natuurbeleid? Kijk op onze website of
neem contact op met Coenraad Krijger.

CONSUMINDEREN EN BEWUSTE KEUZES
DOOR MILIEUTAKS

E-mail: coenraad.krijger@iucn.nl.

Eva Koffeman, VN Jongerenvertegenwoordiger
Biodiversiteit en Voedsel, besloot het debat met een
laatste stelling over consuminderen. Cees de Jong
(CDA) pleitte voor consuminderen en financiële
prikkels om de milieuvoetafdruk te verminderen,
maar is geen voorstander van een vleestaks. Hermen

IUCN NL
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‘Investeer veel meer in onderzoek
en educatie over klimaat en
biodiversiteit en maak het voor
iedereen toegankelijk.’
Koos Biesmeijer, Naturalis

IUCN NL
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2
STRATEGISCHE
PRIORITEIT 2

Verantwoorde
waardeketens
We werken samen met overheden,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties aan verantwoorde
waardeketens, zowel in Nederland
als daarbuiten.

IUCN NL
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Land: Argentinië

SDG • 12 • 15

Partners
• Solidaridad • Fundación Vida Silvestre • Zuivel
NL (de Duurzame Zuivelketen) • Cefetra

Het Gran Chaco-gebied in Argentinië
is een belangrijk habitat voor de
jaguar, het reuzengordeldier en
andere bedreigde diersoorten. Maar
de groeiende vraag naar soja verkleint
hun leefgebied. Met het project
SoyChaco werkt IUCN NL samen met
partnerorganisaties, de Nederlandse
zuivelsector en agrarische grondstoffen
handelaar en transporteur Cefetra
aan duurzame sojaproductie en
natuurbescherming in de Gran Chaco.

SOYCHACO:
VERDUURZAMEN VAN
SOJAPRODUCTIE IN
ARGENTINIË

IUCN NL

I

eder jaar verliest Argentinië 21.500 hectare bos
en grasvlakte, ongeveer de oppervlakte van
de gemeente Amsterdam. Hiervan heeft 4000
hectare te maken met, deels illegale, conversie

van ecosystemen voor sojaproductie. Dit leidt niet
alleen tot een kleiner leefgebied van bedreigde en
kwetsbare diersoorten, het vergroot ook de effecten
van droogte en overstromingen. Met mislukte
oogsten als gevolg.

SAMENWERKEN VOOR MENS EN NATUUR
Duurzame sojaproductie is in het belang van
mens en natuur. Met SoyChaco is IUCN NL
penvoerder van een samenwerking die investeert
in een verantwoorde sojawaardeketen. Met
partnerorganisaties Solidaridad en Fundación
Vida Silvestre, de Duurzame Zuivelketen en
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het Nederlandse bedrijf Cefetra stimuleren we

dat supermarkten en zuivelmerken door

conversievrije en verantwoorde sojaproductie in het

maatschappelijke druk of wetgeving niet alle soja

Argentijnse deel van Gran Chaco.

uit kwetsbare gebieden uit hun keten verwijderen,
maar juist ook investeren in duurzame productie en

‘Dit doen we door verantwoord producerende

natuurbehoud daar waar het telt.’

boeren uit het gebied te koppelen aan Nederlandse

OP NAAR 100% CONVERSIEVRIJE SOJA

en Europese handelaren, en zo ook meer boeren
ter plekke aan boord te krijgen van verduurzaming.
Daarbij bevorderen we ook natuurbehoud en het

SoyChaco richt zich als een pilotproject

herstel van bos’, zegt Heleen van den Hombergh,

op de vraag hoe duurzame oplossingen

senior adviseur agrohandelsgewassen bij IUCN NL.

opgeschaald kunnen worden op weg naar 100%
conversievrije en verantwoorde soja, en welke rol

SPRINGPLANK VOOR VERDUURZAMING

landschapsprogramma’s daarin kunnen spelen.

De overgrote meerderheid van de wereldwijde
sojaproductie wordt gebruikt als veevoer. Nederland
is een importeur van soja voor zowel humane
voedings- als veevoerdoeleinden. In het krachtvoer
dat Nederlands melkvee in aanvulling op het
grasrantsoen krijgt, zitten bijvoorbeeld sojaschroot
en sojahullen verwerkt.
De Nederlandse zuivelsector is een voorloper in
het steunen van verantwoorde productie: sinds
2015 is de sojavoetafdruk van de sector volledig
gecertificeerd door de Roundtable on Responsible
Soy (RTRS). Nu werkt ze samen met IUCN NL en

Sojaplant

partners aan de volgende stap, waarbij via een
zogeheten area mass balance aanpak directe steun

MEER WETEN ?

aan een risicolandschap centraal staat.
De samenwerking tussen de Nederlandse

Meer weten over hoe wij werken aan

zuivelsector en andere partijen is bedoeld

verduurzaming van de sojawaardeketen?

als springplank in de verduurzaming van de

Kijk op onze website of neem contact op

sojaproductie in Gran Chaco en bijbehorende

met Heleen van den Hombergh. E-mail:

natuurbescherming en -herstel.

heleen.vandenhomberh@iucn.nl.
KWETSBARE GEBIEDEN
Het is belangrijk om te investeren in kwetsbare
gebieden. Heleen: ‘De keuzes die in Nederland
en Europa gemaakt worden kunnen de impact op
kwetsbare gebieden als Gran Chaco verbeteren.
Voor IUCN NL en Solidaridad is het belangrijk

IUCN NL
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Land: wereldwijd

SDG • 2 • 12 • 13 • 15 • 17

Partners
• Volac Wilmar • M&S, Unilever • Upfield • WWF-UK

Boycot op specifieke vetten en
oliën, zoals palmolie of soja, zijn
een te simpele oplossing voor een
complex probleem, bleek uit een
nieuw rapport dat op 7 juli 2021
gepubliceerd werd door de Edible
Fats and Oils Collaboration. Heleen
van den Hombergh, adviseur
agrohandelsgewassen bij IUCN NL, was
nauw betrokken bij de totstandkoming
van het rapport.

Rapport:

‘DUURZAME
PRODUCTIE EN
CONSUMPTIE
BETER DAN
UITSLUITING
VOOR
DUURZAME
VETTEN- EN
OLIËNSECTOR’
IUCN NL

H

et rapport ‘Breaking down fats and oils’
is een wereldprimeur: het analyseert
alle belangrijke plantaardige oliën en
dierlijke vetten die wereldwijd worden

geconsumeerd als één systeem en vergelijkt hun
effecten op milieu, mens en voeding. Het rapport stelt
dat een diepgaande analyse nodig is om alle factoren
die met elk ingrediënt samenhangen te kunnen
beoordelen – zowel de positieve als de negatieve.

INDUSTRIE MOET NEGATIEVE IMPACT
VERKLEINEN
De coalitie achter het rapport doet een beroep op
de internationale voedingsindustrie om sociale en milieurisico’s van oliën en vetten – en daarmee
de samenhangende financiële risico’s – serieus te
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nemen en stappen te zetten in het verkleinen van
deze negatieve impact.

De Edible Fats and Oils Collaboration is een
initiatief van Forum for the Future dat zich richt

‘De EU, overheden, financiële instellingen en

op het versnellen van duurzame productie en

bedrijven moeten allemaal rekening houden

consumptie van eetbare vetten en oliën. Tot de

met de onderlinge verwevenheid van de eetbare

leden van het samenwerkingsverband behoren

oliegewassen op de wereldmarkt, en daarmee hun

Volac Wilmar, M&S, Unilever, Upfield, en de ngo’s

ecologische en sociale verbanden,’ legt Heleen

WWF-UK en IUCN NL.

uit. ‘Of het nou gaat om bossen en ecosystemen in
Indonesië, Latijns-Amerika of Europa, we moeten
ons richten op duurzame productie en verantwoorde

MEER WETEN ?

consumptie in plaats van uitsluiting. Het probleem
en de oplossing liggen niet bij één enkel gewas.’

Wil je meer weten over hoe wij ons
inzetten voor verantwoorde waardeketens

 ekijk hier de interactieve versie van
B
het rapport

van bijvoorbeeld palmolie en soja? Kijk
op onze website of neem contact op met
Heleen van den Hombergh.

SAMENWERKING EN INVESTERINGEN NODIG

E-mail: heleen.vandenhombergh@iucn.nl.
De klimaat- en biodiversiteitscrisis zal de druk op
het systeem van vetten en oliën verhogen. Om de
uitdagingen het hoofd te bieden zijn samenwerking
en investeringen nodig voor het verduurzamen van
de hele waardeketen en complete landschappen,
maar ook een verantwoord consumptieniveau.

Voor de productie van palmolie worden regenwouden gekapt. Daarmee verdwijnt het leefgebied van onder andere orang-oetans

IUCN NL
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Landen: Europa

SDG • 5 • 12 • 13 • 15 • 16 • 17

NIEUWE EUBOSSENWET
MOET
WERELDWIJDE
ONTBOSSING
STOPPEN

IUCN NL draagt bij aan effectieve
maatregelen tegen ontbossing
en conversie van ecosystemen in

De Europese Commissie publiceerde
op 17 november 2021 een wetsvoorstel.
De nieuwe EU-bossenwet verplicht
bedrijven die palmolie, soja, rundvlees,
leer, hout, cacao of koffie in Europa op
de markt brengen om te bewijzen dat er
geen ontbossing of bosdegradatie heeft
plaatsgevonden bij de totstandkoming
van hun producten. Het voorstel van de
Commissie moet nog wel aangenomen
worden door de Europese Raad en het
Europese Parlement en is onderwerp
van verhit debat.

IUCN NL

handelsketens, ook op EU niveau.

S

amen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk
voor ruim een derde van de wereldwijde
import van producten waarvoor
ontbost is. ‘Dit wetsvoorstel legt de

verantwoordelijkheid bij handelaren en bedrijven
om te bewijzen dat ze aan de nationale wetgeving
van productielanden voldoen, en er niet is ontbost
voor hun ketens. Europa had tot nu toe nog geen
wetgeving tegen ontbossing. Dit is dan ook een
grote stap voorwaarts, al zit het hem wel in de details
van de uitwerking,’ zegt Heleen van den Hombergh,
senior expert agro-commodities bij IUCN NL.
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IUCN NL zet zich al jaren in voor beter bedrijfsbeleid

MEER WETEN ?

en regelgeving om ontbossing en conversie van
ecosystemen tegen te gaan, mensenrechten te

Meer weten over onze inzet voor de EU-

respecteren, en duurzame landbouwpraktijken toe te

bossenwet? Ga naar onze website of

passen, in onder andere de soja- en palmolieketen.

neem contact op met Heleen van den
Hombergh. E-mail:

VERDER KIJKEN DAN ALLEEN VERBIEDEN
ONTBOSSING

heleen.vandenhombergh@iucn.nl.

‘Dit voorstel is gericht op ontbossing, maar ook
de bescherming van andere ecosystemen en het
respecteren van arbeids- en mensenrechten is
belangrijk,’ zegt Heleen. ’Speciale aandacht voor
kleine boeren en gemarginaliseerde groepen is,
bijvoorbeeld bij palmolie, gerechtvaardigd om hen
niet uit te sluiten en mee te nemen in verduurzaming.
Uitsluiten van risicogebieden als geheel is ook
niet het beste scenario: er is juist steun nodig aan
landschapsprogramma’s, inclusief bosbeschermingen herstel, om echt lokaal effect te sorteren.’

STUREN OP POSITIEVE IMPACT
Het is nu wachten tot de Europese Raad en het
Europese Parlement de wet goedkeuren. IUCN NL
hoopt dat de ontbossingswet door zoveel mogelijk
Europese instituties, bedrijven, nationale overheden,
ngo’s en natuurbeschermingsorganisaties wordt
gesteund. ‘We zullen aan de lat blijven staan om
te sturen op positieve impact van deze wet,’ aldus
Heleen.

IUCN NL zet zich in voor beter bedrijfsbeleid en regelgeving om
ontbossing tegen te gaan

IUCN NL
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‘Dit voorstel is gericht op ontbossing,
maar ook de bescherming van
andere ecosystemen en het
respecteren van arbeids- en
mensenrechten is belangrijk.’
Heleen van den Hombergh

IUCN NL
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3
STRATEGISCHE
PRIORITEIT 3

Beschermde
leefgebieden
Natuur ligt aan de basis van al
het leven. Samen met lokale
partnerorganisaties werken
we daarom aan het verbinden,
herstellen en beschermen van
natuur.

IUCN NL
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In het Touran Biosphere Reserve in
Iran zijn voor het eerst sinds lange
tijd weer cheeta’s gesignaleerd in
een gebied dat met behulp van
het IUCN NL Landaankoopfonds is
veiliggesteld. Op cameravallen van de
Iranian Cheetah Society werden zelfs
welpen vastgelegd. Een hoopvolle
ontwikkeling, want in heel Iran leven
minder dan 40 cheeta’s.

Er werden voor het eerst in lange
tijd weer cheeta’s gesignaleerd in
een gebied dat met onze steun is
veiliggesteld.

D

e Aziatische cheeta (Acinonyx jubatus
venaticus) is een ondersoort van het
jachtluipaard en is iets kleiner en lichter
dan zijn Afrikaanse tegenhanger. De soort

is Ernstig Bedreigd en komt alleen nog in Iran voor, in
de woestijnachtige berggebieden in het Oosten van
het land.
‘Met behulp van cameravallen monitort onze lokale
partnerorganisatie Iranian Cheetah Society de
aanwezigheid van cheeta’s in de twee bevestigde
leefgebieden: Miandasht Wildlife Refuge en Touran
Biosphere Reserve,’ vertelt Marc Hoogeslag, senior

NATUURBESCHERMINGS
SUCCES: EEN
NIEUWE
GENERATIE
CHEETA’S
IN IRAN
IUCN NL

expert natuurbehoud bij IUCN NL. ‘Op basis van hun
beelden en observaties wordt aangenomen dat er
niet meer dan 30 cheeta’s leven in de twee gebieden
samen.’

MEER DAN HONDERD KUDDES VEE
Dat lage aantal is voor een groot deel te wijten aan
de meer dan honderd kuddes vee die, vergezeld van
herders en honden, jaarlijks in het Touran Biosphere
Reserve graasden. Die kuddes graasden meer dan
het gebied aankon, waardoor de prooidieren van de
cheeta, zoals de gazelle, hoger de bergen introkken
om aan voedsel te komen. ‘Daar zijn de winters
riskanter en het voor de cheeta veel lastiger jagen
dan op open terrein,’ vertelt Marc.
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MEER WETEN ?

De aanwezigheid van vee bracht nóg twee risico’s
met zich mee: stropers konden zich voordoen

AnimalsToday sprak erover met Morteza

als herders op zoek naar hun vee of geschikte

Pourmirzai, directeur van Iranian Cheetah

graasvlaktes, en ook de grote hoeveelheid

Society. Lees het interview. Kijk voor meer

herdershonden vormde een probleem. ‘Aziatische
cheeta’s werden gevangen en gedood door honden

over ons Landaankoopfonds op onze

en mensen,’ vertelt Marc.

website of neem contact op met Marc
Hoogeslag.

WEIDEVERGUNNINGEN OPKOPEN

E-mail: marc.hoogeslag@iucn.nl.

Om de soort voor uitsterven te behoeden, besloot de
Iranian Cheetah Society om de weidevergunningen
van de herders op te kopen en vervolgens het gebied
te beschermen. Dat lukte, met steun van het IUCN
NL Landaankoopfonds en in samenwerking met het
lokale Ministerie voor Milieu: het vee werd verplaatst
naar een gebied aan de rand van Touran Biosphere
Reserve.

TERUGKEER VAN DE AZIATISCHE CHEETA
‘Het verplaatsen van het vee wierp al snel zijn
vruchten af,’ vertelt Marc trots. ‘De cameravallen
bewijzen dat de Aziatische cheeta is teruggekeerd
in het veiliggestelde gebied. Er zijn in 2021 vijf
verschillende dieren vastgelegd, waaronder een
moeder met twee welpen. Het gezin werd opgemerkt
door parkwachters en is herhaaldelijk vastgelegd
door cameravallen in het gebied.’

Een cheeta met haar welpje © Iranian Cheetah Society

IUCN NL
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Land: Ghana

SDG • 5 • 13 • 15 • 17

Partners
• A Rocha Ghana • Tropenbos Ghana • GIZ

DRONES
MONITOREN
BOSHERSTEL
IN GHANA
Drones worden steeds vaker ingezet
voor de monitoring van gebieden, zo
ook in Centraal- en Noord-Ghana. Hier
wordt door het project Forest Landscape

NATUURBESCHERMERS LEREN WERKEN MET
DRONES

Restoration through a Sustainable
Wood Energy Value Chain 700 hectare

bos hersteld. IUCN NL heeft hierin
een speciale rol in het inbrengen van
innovatieve technologie om impact te
meten. Met drones kan dit bos, maar
ook de aangrenzende natuurgebieden,
in de gaten worden gehouden en de
invloed van bijvoorbeeld vuur, houtkap,
vee en landbouw worden gevolgd.

IUCN NL

M

axime Eiselin, die bij IUCN NL aan
innovatieve technologiën voor
natuurbescherming werkt, vertelt
waarom juist drones gebruikt worden.

‘De pixels van satellietbeelden zijn te grof om
jonge boompjes goed in kaart te kunnen brengen,
daarom bieden drones de ideale uitkomst. Wij
hebben deze technologie geïntroduceerd en lokale
natuurbeschermingsorganisaties training gegeven
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in hoe zij de drones kunnen besturen en de beelden

gaan worden voor het herstel van ecosystemen. Een

kunnen gebruiken. Zo zien ze daadwerkelijk welke

goed voorbeeld hiervan is het inschatten van het

ontwikkelingen in het landschap plaatsvinden en

risico op bosbranden. Als er veel grassen opkomen

welke vooruitgang er wordt geboekt op het gebied

in een gebied, dan kunnen wij maatregelen nemen

van landschapsherstel.’ Deze vooruitgangen worden

om ervoor te zorgen dat dit in het droogseizoen geen

dan ook gedeeld met de lokale gemeenschappen.

vlam vat en uitmondt in een grote bosbrand. Maxime

Daarna gaan onze partners met de bevolking in

zegt over deze ontwikkelingen het volgende: ‘Er kan

gesprek zodat ze op de hoogte zijn van de laatste

in weinig tijd veel inzicht worden verkregen van de

ontwikkelingen in het gebied.

staat van natuur. Ik denk dat in de nabije toekomst
elke natuurbeheerder werkt met drones.’

NATUURGEBIEDEN BETER BEHEREN
MEER WETEN ?

Drones zijn een relatief goedkope en eenvoudige
technologie om grote, onherbergzame gebieden

Meer weten over hoe wij landschap

mee te monitoren. De monitoring gebeurt door

herstellen in samenwerking met

coördinaten in de drone in te voeren en vervolgens

gemeenschappen? Kijk op onze website

vliegt de drone op autopiloot deze route. ‘Door
het grote overzicht van het boslandschap die onze

of neem contact op met Maxime Eiselin.

partnerorganisaties verkrijgen met de drone in hun

E-mail: maxime.eiselin@iucn.nl.

gebied helpt dit hun om de gebieden efficiënt te
beheren,’ licht Maxime toe.
De komende jaren is de verwachting dat de inzet
van drones voor natuurbescherming alleen maar
zal toenemen en voor meer doeleinden gebruikt zal
gaan worden. Zo zullen drones steeds meer ingezet

Zaailingen op een houtskoolplantage worden klaargemaakt om verpot te worden © A Rocha Ghana
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De fietsende vogelaar haalde in
no time meer dan 10.000 euro op
met zijn fietstocht door Midden- en
Zuid-Amerika.

E

igenlijk zou Koen de Geus (31 jaar) in 2020
gaan backpacken. Noodgedwongen aan
huis gekluisterd door de corona-pandemie,
ontdekte hij het toerfietsen: meerdaagse

lange-afstandsfietstochten in de natuur. Dat liet
zich goed combineren met zijn passie voor vogels
kijken. Zo werd ‘de fietsende vogelaar’ geboren.
‘Toerfietsen en vogelen is een ideale combi,’ aldus
Koen. ‘Je bent de hele dag in de natuur, en onderweg
kun je vogels kijken. Mijn bestemming is altijd een
mooi natuurgebied, tentje mee, en bij mooie plekken
of een vogelkijkhut stop ik en haal ik de verrekijker
tevoorschijn.’
Ondertussen werd Koen zich ook steeds meer
bewust van het belang van een sterke ecologische
basis met een hoge biodiversiteit. ‘De manier waarop
wij met de planeet omgaan, is niet duurzaam, en
een wereldreis met veel vluchten natuurlijk ook niet,’
aldus Koen.

PER TOERFIETS GELD INZAMELEN VOOR
NATUURBEHOUD

VLIEGENDE
START VOOR
DE FIETSENDE
VOGELAAR

Wél kriebelde het nog altijd om te gaan reizen.
Dat doet Koen daarom op de groenst mogelijke
manier: per toerfiets. Bovendien wil hij met zijn
bijzondere reis zoveel mogelijk geld inzamelen voor
natuurbehoud. Hij liet zich daarvoor inspireren door
onze ambassadeur Arjan Dwarshuis, die in 2016
het wereldrecord vogels kijken verbrak toen hij in
één jaar tijd bijna 7000 verschillende vogelsoorten
waarnam in 40 verschillende landen en ruim 43

Sinds november 2021 fietst Koen
de Geus door Midden- en ZuidAmerika om geld in te zamelen
voor natuurbehoud via het IUCN
NL Landaankoopfonds. Onderweg
bezoekt hij natuurorganisaties die met
steun van het Landaankoopfonds een
natuurgebied hebben aangekocht of
uitgebreid.

IUCN NL

duizend euro ophaalde voor de bescherming van
bedreigde vogelsoorten.
Zelf koos Koen voor het Landaankoopfonds van
IUCN NL. ‘Het is simpel, maar extreem doeltreffend.
Met soms al een klein bedrag kun je bedreigde
natuur beschermen. Lokale natuurorganisaties
dragen daarvoor zorg in nauwe samenwerking
met omwonende gemeenschappen, zodat ook zij
bijdragen aan natuurbehoud en ervan profiteren.’
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De fietsende vogelaar fietst 20.000 kilometer voor het IUCN NL Landaankoopfonds

BESTEMMING 20.000 KM VERDEROP

IN VERBINDING MET DE NATUUR

In november vertrok hij vanuit Cancun (Mexico).

‘Het is fantastisch om op de fiets te zitten in landen

Zijn bestemming ligt 20.000 kilometer verderop, in

waar ik nog nooit ben geweest. In een omgeving met

Argentinië. Hij verwacht na ongeveer anderhalf jaar

vogels en natuur die ik nog nooit heb gezien. Doordat

fietsen aan te komen in Ushuaia, de zuidelijkste stad

je op de fiets bent, ben je heel erg in touch met de

ter wereld. In de eerste twee maanden zag Koen al

natuur. Je bent de hele dag buiten en je spreekt de

ruim 400 vogels, waaronder bijna 220 lifers: soorten

locals die normaal geen toeristen spreken.’ Toch is

die je voor het eerst in je leven ziet. Zoals zijn absolute

het niet al goud wat er blinkt: Koen ervaart onderweg

favoriet: de harpij-arend. ‘Ik heb echt prachtige dieren

ook de effecten van ontbossing en de afnemende

gezien. En niet alleen vogels. Ik heb met zeekoeien

biodiversiteit. ‘Maar dat is ook juist de reden dat ik

gesnorkeld, zag visarenden, rode lepelaars, en ook

aan het fietsen ben,’ benadrukt Koen,’ om de natuur

brulapen.’

die hier nog is te beschermen.’

IUCN NL
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ONWIJS EFFECTIEVE MANIER VAN
NATUURBESCHERMING

MEER WETEN ?

Meer weten over Koen’s avontuur?

Koen is enorm onder de indruk van de projecten die

Volg zijn reis via fietsendevogelaar.com

hij onderweg bezocht. ‘In al die projecten is dankzij

of lees zijn gastblog voor de

het Landaankoopfonds natuur veiliggesteld. Ik zie

Vogelbescherming ‘Vogelend op de fiets

met eigen ogen dat dit een onwijs effectieve manier

door Midden- en Zuid-Amerika’

is van natuurbescherming. De bedreigingen van deze
natuur zijn namelijk super actueel: door boomkap
verliest de koningsgier zijn habitat, eieren van de

i nterview Arjan Dwarshuis en Koen voor
vertrek

geelnekamazone worden gestroopt of de natuur
staat onder druk door uitbreiding van een haven.
Dankzij het Landaankoopfonds konden cruciale
stukken natuur worden veiliggesteld. Daar zijn deze

Landaankoopfonds

bedreigingen afgewenteld en is de gigantisch hoge
biodiversiteit beschermd.’

Sinds 2001 stelt het IUCN NL Landaankoopfonds

ENORME BIODIVERSITEIT

ngo’s in staat om bedreigde stukken natuur aan
te kopen of langdurig te leasen, met als doel

Hij is dan ook enthousiast over de enorme

het uitbreiden, verbinden en veiligstellen van

biodiversiteit in de reservaten die hij tot nu toe

leefgebied voor bedreigde soorten. We danken

bezocht. ‘Er kwamen 300 tot 400 vogelsoorten in

de Nationale Postcode Loterij en onze donateurs

die gebieden voor. En dan nog alle zoogdieren,

voor hun bijdrage!

reptielen en insecten. Dat laat zien dat de aankoop
van land een effectieve manier is om de biodiversiteit
te beschermen.’
In nog geen twee maanden tijd haalde Koen al
10.000 euro op voor het Landaankoopfonds.
‘Als bescheiden persoon ben ik blij dat dit geld
is opgehaald. Met eigen ogen zie ik hoe effectief
het is om natuur te beschermen door land aan te
kopen. De mensen die bij de projecten werken zijn
ontzettend gepassioneerd en overal word ik mega
lief ontvangen. Beide factoren motiveren mij om nóg
meer geld op te halen.’ Met deze extra bijdragen kan
IUCN NL extra aankopen financieren en lopende
projecten voorzien van extra steun in het beheer.
10.000 euro is wat Koen betreft pas het begin. Ook
enthousiast geworden?

Steun Koen met een donatie

IUCN NL
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Projecten die we in
2021 konden
steunen dankzij NPL

Wat we bereikten in 2021
Iedere euro telt om bedreigde diersoorten
een betere toekomst te bieden

Ruim 900 hectare natuur beter beschermd
dankzij de Nationale Postcode Loterij

Naast de jaarlijkse bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij, ontvingen we in 2021 ruim

Met dank aan de Nationale Postcode Loterij

24.000 euro aan giften van verschillende mensen

konden we in 2021 aanvragen honoreren van

die ons Landaankoopfonds een warm hart

ngo’s uit bv Mexico, de Filippijnen en Brazilië.

toedragen. Dankzij hun steun in 2021:

Daardoor kan bijna 900 hectare natuur beter

• werd bos hersteld in Colombia en Ecuador

beschermd worden:

• beschermen vrouwen en jongeren

• In Mexico kan de natuurorganisatie Protección

• kunnen parkwachters hun werk nóg beter doen,

zeeschildpadden in Nicaragua
de la Fauna Mexicana A.C. maar liefst 700

dankzij extra cameravallen, betere uitrusting en

hectare grasland leasen voor 10 jaar. Het gebied

training

vormt een belangrijke verbindingszone tussen
twee beschermde gebieden die van belang

Daarvan profiteren bedreigde diersoorten zoals

zijn voor het voortbestaan van de bedreigde

het pinché-aapje, de glaskikker en de Perzische

Mexicaanse prairiehond en verschillende

luipaard.

vogelsoorten.
We zijn ontzettend dankbaar voor de bijdragen
• In de Filipijnen kan de Katala Foundation het

– groot en klein – die we afgelopen jaar hebben

Palawan Forest Turtle reservaat met 17 hectare

mogen ontvangen van verschillende donateurs.

uitbreiden én een bosreservaat van 73 hectare

Of het nou gaat om landaankoop, bosherstel, of

oprichten, waardoor een aaneengesloten

een betere uitrusting voor parkwachters, iedere

beschermd gebied van 101,5 hectare ontstaat.

euro telt om bedreigde diersoorten een betere

Daarvan profiteren zo’n 200 soorten, waaronder

toekomst te bieden.

bedreigde en kwetsbare soorten, zoals de

Draag ook bij aan natuurbehoud en
steun het Landaankoopfonds

Ernstig Bedreigde Palawan pangolin.
• In Brazilië gaat de organisatie Sinal do Vale 92
hectare tropisch bos veiligstellen. Deze aankoop
is onderdeel van een breed gedragen initiatief
om in een gebied dat onder zware druk staat een
‘groene gordel’ rondom Rio de Janeiro in stand
te houden. Dit reservaat biedt nu veiligheid aan
lokaal bedreigde diersoorten als de poema en
beschermt de watervoorziening voor de mensen
die benedenstrooms wonen.

BlauwkeeIara’s © Daniel Alarcon
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MEER WETEN ?
Brewr Tea draagt bij aan veilige
passage voor olifanten

Meer weten over ons Landaankoopfonds?
Kijk dan op onze website of neem contact

Brewr Tea doneert 10% van haar omzet

op met Marc Hoogeslag.

aan twee goede doelen, waaronder ons

E-mail: marc.hoogeslag@iucn.nl.

Landaankoopfonds. ‘De keuze voor het
Landaankoopfonds was snel gemaakt,’ vertelt
oprichter Wout van Erp. ‘Behoud en herstel van
natuur is voor ons erg belangrijk. Ik ben daarom
trots dat Brewr Tea via het Landaankoopfonds kan
bijdragen aan betere bescherming van bedreigde
soorten.’
De eerste donatie van €272,87 euro komt
ten goede aan de Wildlife Trust of India. Zij
zetten vrijwilligers in om te voorkomen dat
rondtrekkende olifanten en omwonenden hinder
van elkaar ondervinden. Dankzij de donatie kan
Wildlife Trust of India één of twee quick reponse
teams trainen en van de juiste uitrusting voorzien.
Het komt daar namelijk regelmatig voor dat
olifanten door theeplantages trekken. Uitgerust
met zaklampen, fluitjes, reflecterende kleding
en megafoons kunnen de vrijwillige teams de
menigte op afstand houden en de olifanten
begeleiden. Zo kunnen de olifanten ongehinderd
voorbijtrekken en vormen mens en olifant geen

Interactie tussen mensen en olifanten in het Kolabari-woud bij
de India-Nepal grens in West-Bengalen © Mr. Avijan Saha

gevaar voor elkaar.

Wout van Erp van Brewer Tea overhandigt de donatie
© Brewr Tea

IUCN NL

Olifantensporen in rijstvelden in Wayanad © Mr. Shajan
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4
STRATEGISCHE
PRIORITEIT 4

Beheer door
gemeenschappen
Inheemse en lokale
gemeenschappen gebruiken en
beheren natuur vaak al generaties
lang 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.

IUCN NL
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Landen: Filippijnen • Indonesië • Bolivia •

SDG • 5 • 7 • 13 • 17

Colombia • Democratische Republiek Congo
• Oeganda • Ghana
Vrouwengroepen
• LILAK • Fundación PLURALES • CONTIOCAP •
en meer

Maatschappelijke organisaties
IUCN Ghana • A Rocha Ghana • Tropenbos Ghana •
AFIEGO en meer

VROUWELIJK
LEIDERSCHAP
IN NATUURBEHOUD
Vrouwen spelen een centrale rol in
natuurbehoud: zij staan vaak in de
frontlinie om de aarde te beschermen.
Vrouwen en meisjes, in al hun
verscheidenheid, zijn nauw betrokken
bij het behoud en het duurzame
gebruik van biodiversiteit. Toch worden
ze nog steeds gediscrimineerd en
buitengesloten wanneer het aankomt
op besluitvormingsprocessen over hun
bossen, wateren en land. Nog te vaak
wordt vrouwen de toegang tot en de
eigendom van natuurlijke hulpbronnen
en de voordelen daarvan ontzegd.

IUCN NL

D

aarom richt IUCN NL zich vooral
op inclusief beheer van natuurlijke
hulpbronnen, waarbij vrouwen en andere
gemarginaliseerde groepen juist ook

deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Wij
steunen actief vrouwengroepen en -netwerken die
opkomen voor de bescherming van hun leefgebied,
zodat ook zij hun rechtvaardige ruimte kunnen
claimen in het publieke domein.

VROUWEN EN JONGEREN PARTICIPEREN IN
NATUURBEHEER
De afgelopen decennia is veel bos gekapt in Ghana
voor het gebruik van houtskool. Door in te zetten op
commerciële houtskoolplantages, duurzaam beheer
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en het actief aanplanten van specifieke boomsoorten

natuurbeschermers beschermt, en Ruth Alipaz uit

wordt het landschap weer hersteld. Samen met IUCN

Bolivia die mensenrechtenschendingen aankaart bij

Ghana, A Rocha Ghana en Tropenbos Ghana, zet

de VN. Door internationaal de schijnwerper te zetten

IUCN NL zich in om juist ook vrouwen mee te nemen

op deze krachtige vrouwen draagt IUCN NL bij aan

in duurzaam bosbeheer. Vrouwen en jongeren zijn

hun invloed en veiligheid.

nu actief onderdeel van de natuurbeheercommissies
van hun eigen gemeente. Zij besluiten mee

Frederique Holle is genderspecialist bij IUCN NL.

over het korte- en langetermijnbeheer van de

‘Het is inspirerend om te zien hoeveel onderlinge

houtskoolplantages. Daarnaast profiteren met name

steun en verbondenheid vrouwengroepen halen

vrouwengroepen van de inkomsten van shea, een

uit uitwisselingen, zeker in tijden waarin het

product dat lokaal en internationaal in trek is als

maatschappelijk speelveld steeds kleiner wordt,’

verzorgingsproduct.

vertelt zij. ‘Het bijstaan en ondersteunen van juist
deze groepen is cruciaal voor natuurbehoud.’

✹ Lees ook het artikel op pagina 67 over
ons werk voor het verduurzamen van de
houtskoolwaardeketen in Ghana.

VERANKEREN VAN VROUWENRECHTEN IN
INTERNATIONALE STANDAARDEN
Samen met onze partners maken we ons ook
hard voor het verankeren van vrouwenrechten
in internationale standaarden. Zo is op initiatief
van IUCN NL onze Indonesische partner Sawit
Watch uitgenodigd om voor de Ronde Tafel voor
Duurzame Palmolie (RSPO) een presentatie te geven
over gendergelijkheid om zo bewustwording over

Bord op een boom in Ghana vraagt aandacht voor het
beschermen van bos © Green valley CREMA association

dit thema binnen deze groep te vergroten. Een
belangrijke stap om vrouwenrechten sterker terug te
laten komen in de standaarden rondom duurzame

MEER WETEN ?

palmolie.

Meer weten over gendergelijkheid of

INSPIRERENDE EN KRACHTIGE
VOORBEELDEN

vrouwenrechten? Kijk op onze website of
neem contact op met Frederique Holle.
E-mail: frederique.holle@iucn.nl.

IUCN NL bracht samen met het WWF-NL een
publicatie uit over inspirerende en krachtige vrouwen
in onze internationale programma’s die de status
quo rondom natuur én vrouwenrechten trotseren.
Zoals Diana Nabiruma uit Oeganda die samen
demonstreerde tegen de komst van een nieuwe OostAfrikaanse pijpleiding (EACOP), LILAK-oprichter Judy
Passimio uit de Filippijnen die vrouwelijke, inheemse

IUCN NL
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Landen: Bolivia • Brazilië • Colombia •

SDG • 15 • 16

Guyana • Mexico • Peru • Suriname

EXPERTS:
BETREK LOKALE
EN INHEEMSE
GEMEENSCHAPPEN BIJ
BESCHERMING
VAN DE JAGUAR
IUCN NL

Van 25 tot 29 oktober organiseerde
het Royal Anthropological Institute
een grote interdisciplinaire conferentie
met als thema antropologie en
natuurbescherming. Experts en partners
van het door IUCN NL gecoördineerde
project Operation Jaguar spraken er
over het belang om lokale en inheemse
gemeenschappen en hun kennis te
betrekken bij de bescherming van de
jaguar.

J

aguars zijn de grootste katachtigen van
Amerika. Naast hun belangrijke rol als
toppredator in verschillende ecosystemen,
hebben ze ook een bijzondere symbolische

waarde voor veel inheemse gemeenschappen.
Jaguars worden echter in toenemende mate
bedreigd, vooral door verlies van leefgebied,
conflicten tussen mens en dier en handel in wilde
dieren. Met ons project Operation Jaguar bestrijden
we de stroperij van en illegale handel in jaguars.
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De huidige inspanningen om jaguars te

Over het panel ‘The Power of
the Jaguar’

beschermen zijn vooral gebaseerd op westerse
percepties en wetenschappelijk onderbouwde
beschermingsmaatregelen. Het belang van lokale en
inheemse opvattingen en kennis over jaguars wordt

De paneldiscussie vond digitaal plaats op 28 en

echter vaak over het hoofd gezien of niet erkend door

29 oktober. De volgende personen namen deel

natuurbeschermers.

aan het panel:
• Vanessa Kadosoe, NeoWild

MEER DAN DE HELFT VAN DE WERELDWIJDE
BIODIVERSITEIT BEVINDT ZICH IN INHEEMSE
GEBIEDEN

• Dr. Melissa Arias, University of Oxford
• Maria Fernanda Puerto Carillo, Proyecto Sebraba
• Dr. Barbara Arisi, Vrije Universiteit Amsterdam
• Dr. Glenn Shepard, Museu Paraense Emílio

Om de biodiversiteit goed te beschermen is het

Goeldi

noodzakelijk om alle belanghebbenden te betrekken

• Prof. Felipe Sussenkind, Pontifical Catholic

en evenveel zeggenschap te geven. Aangezien

University of Rio de Janeiro

meer dan de helft van de wereldwijde biodiversiteit

• Simon Velez Gonzalez, Canoa Films

in inheemse gebieden ligt, is het van cruciaal

• Cristina Argudin Violante, University of

belang om de (ecologische) traditionele kennis

Southampton

van plaatselijke inheemse gemeenschappen te

• Dr. Lewis Daly, University College London

raadplegen en mee te nemen in de besluitvorming.
Alleen zo kunnen ecosystemen en culturele diversiteit
succesvol beschermd worden.

MEER WETEN ?

PANEL ‘THE POWER OF THE JAGUAR’

De paneldiscussie werd opgenomen en
is via onze website terug te kijken. Lees

Tijdens de conferentie van het Royal Anthropological

voor meer informatie ook het artikel

Institute organiseerde IUCN NL de paneldiscussie
‘The Power of the Jaguar’. Daarin bespraken

dat het toonaangevende internationale

antropologen, natuurbeschermers, sociologen

tijdschrift voor natuurbescherming Oryx

en filmmakers over wat er nodig is om jaguars te

schreef naar aanleiding van het panel.

beschermen met een actieve, leidende rol voor lokale

Meer weten over het betrekken van

en inheemse gemeenschappen en hun kennis.

lokale en inheemse gemeenschappen bij

Liliana Jauregui van IUCN NL zat het panel voor

natuurbescherming? Neem contact op

en kijkt met trots terug op de conferentie. ‘Dit
soort sectoroverstijgende gesprekken zijn heel

met Liliana Jauregui.

waardevol,’ vertelt Liliana. Alle kennis − traditioneel

E-mail: liliana.jauregui@iucn.nl.

of wetenschappelijk en uit verschillende disciplines
− is nodig voor de bescherming van de jaguar. Het
was een voorrecht om in dit panel een unieke en
diverse groep samen te brengen om zo nieuwe
wegen te openen voor de bescherming van dit
dier, te beginnen met de perceptie van traditionele
samenlevingen.’

IUCN NL
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Land: Democratische Republiek Congo

SDG • 1 • 8 • 15 • 16

Partner
• IDPE

BIJENTEELT
ALS WIN-WIN
OPLOSSING
ROND VIRUNGA
NATIONAL PARK
Virunga National Park in de
Democratische Republiek Congo is
een van de meest biodiverse gebieden
in de wereld en bovendien UNESCO
Werelderfgoed. Het gebied in en
rond het park staat echter ook onder
druk door conflicten, gewapende
rebellen, illegale activiteiten en
grote bevolkingsgroei. Met steun
vanuit een door IUCN NL ontwikkeld
project, startte onze partner IDPE een
bijenteeltcoöperatie om ontbossing
tegen te gaan en het levensonderhoud
van gemeenschappen rond het park te
ondersteunen.

DRUK OP HET PARK

V

eel gemeenschappen rond het Virunga
National Park leven van visvangst,
veehouderij en landbouw. Ongeveer 75%
van hen leeft onder de armoedegrens.

Conflicten tussen mens en dier komen vaak voor bij
gemeenschappen die hun akkers rond het Virunga
National Park hebben; de wilde dieren voeden
zich met hun gewassen. Dit wakkert de conflicten
tussen de gemeenschappen en de autoriteiten van
het Virunga National Park aan. Ook wordt er veel
hout gekapt voor bouw- en brandhout en vindt er
zogenaamde ‘slash-and-burn’-landbouw plaats,
waarvoor alles wordt platgebrand en die leidt
tot aangetaste bodems en bedreigingen voor de
bestaande flora en fauna.

IUCN NL
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BELANGSTELLING VOOR EEN
BIJENTEELTCOÖPERATIE

HERBEBOSSING MET FRUITBOMEN
‘Parallel aan de bijenteelt zullen de gemeenschappen

IDPE deed uitgebreid veldonderzoek. Daaruit kwam

het land herbebossen met fruitbomen,’ zegt

naar voren dat verschillende gemeenschappen

Paul. ‘Dit verbetert de bestaansmogelijkheden

belangstelling hadden in het professionaliseren van

en vergemakkelijkt de bestuiving. Bijenteelt kan

de bijenteelt, die al op kleine schaal plaatsvond, en

ook helpen om conflicten tussen mens en dier te

het oprichten van een coöperatie.

verminderen,’ voegt Paul toe. ‘Aangezien sommige
dieren in de regio, zoals olifanten, de aanwezigheid

Sinds de bouw van de Matebe-dam in 2016 zijn er

van bijen niet op prijs stellen.’

in het gebied veel hotels en bedrijven bijgekomen.
De vraag naar honing is daardoor flink toegenomen.

MEER WETEN ?

Een liter honing kost momenteel 10 US dollar op de
lokale markt en niet-professionele imkers produceren

Wil je meer weten over ons werk in de

tussen de 10 en 200 liter honing tijdens een

Democratische Republiek Congo? Kijk

oogstperiode. Dit maakt de bijenteelt tot een serieus

dan op onze website, of neem contact op

alternatief voor andere, minder natuurvriendelijke

met Paul Villaespesa.

verdienmodellen.

E-mail: paul.villaespesa@iucn.nl.
Door een aanpak van gemeenschap tot
gemeenschap hebben mensen elkaar geïnspireerd
om mee te doen. Het resultaat is dat al 900 mannen
en vrouwen van verschillende stammen zich hebben
aangesloten bij de coöperatie. ‘We hopen dat
de bijenteeltcoöperatie mensen verenigt,’ vertelt
projectleider Paul Villaespesa.

Training voor bijenhouders in de buurt van Virunga National Park © IDPE

IUCN NL
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Landen: Indonesië • Oeganda • Bolivia

SDG • 12 • 13 • 14 • 15 • 17

Partners
• WARSI • ECOTRUST • Fundación Natura Bolivia •
Nativa Bolivia • SBDA

BELANG VAN
GEMEENSCHAPPEN IN HET
BEHALEN VAN
DOELSTELLINGEN VOOR
KLIMAAT EN
BIODIVERSITEIT

2021 was een belangrijk jaar voor klimaat
en biodiversiteit: in oktober begonnen de
onderhandelingen voor de nieuwe internationale
biodiversiteitsdoelen en in november vond een
grote klimaattop (COP26) plaats in Glasgow.
‘Deze twee gebeurtenissen zorgden voor extra
aandacht voor de urgente uitdaging om het tij
van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering
te keren,’ vertelt Sander van Andel, senior expert

Beheer door gemeenschappen is een
zeer effectieve vorm van natuurbehoud,
en van groot belang om de klimaaten biodiversiteitsdoelstellingen te
behalen. Ook de recente IPCC- en
IPBES-rapporten bevestigen dat dit een
betaalbaar en essentieel onderdeel van
de oplossing is. We ontwikkelden drie
korte inspirerende documentaires om
dat te laten zien.

IUCN NL

nature conservation bij IUCN NL.

CONCRETE EN EFFECTIEVE OPLOSSINGEN

‘L

okale en inheemse gemeenschappen
zijn de sleutel tot het creëren van
concrete, effectieve en rechtvaardige
oplossingen voor de klimaat- en

biodiversiteitscrisis,’ zegt Sander. Uit de recente
IPPC- en IPBES-rapporten blijkt dat beheer door
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gemeenschappen een zeer effectieve en betaalbare

In onder andere deze landen versterkt IUCN

vorm van natuurbehoud is, waarbij tegelijkertijd vele

NL processen om verschillende niveaus van

andere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

natuurbehoud met elkaar te verbinden. We doen

worden bereikt.

dit door lokale maatschappelijke organisaties,
gemeenschappen en lokale overheden in staat te

De hoeveelheid ontbossing in gebieden waar

stellen samen te werken aan lokale oplossingen voor

inheemse gemeenschappen wonen is veel lager

natuurbehoud.

en de grootste successen voor het behoud van
natuur en welzijn worden behaald als inheemse

In de driedelige serie laten we onze aanpak en

en lokale gemeenschappen de leiding hebben.

resultaten in deze landen zien. ‘Ons uiteindelijke

IUCN NL brengt deze feiten breed onder de

doel met deze aanpak is om lokale, nationale en

aandacht en steunt actief deze effectieve manier van

internationale actoren te verbinden om klimaat- en

natuurbescherming.

biodiversiteitsdoelstellingen te behalen,’ concludeert
Sander.

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

BEKIJK DE DRIE VIDEO’S

Helaas is hun recht op land en natuurlijke
hulpbronnen vaak niet goed vastgelegd en

Verder lezen

verre van zeker. ‘Bovendien hebben inheemse

• Verhaal: Landscape restoration as a
business in Uganda
• Nieuws: Autonome inheemse regering in
Bolivia verklaart 1,2 miljoen hectare tot
beschermd gebied
• Publicatie: Call to COP26: Secure human
rights in the fight against climate change
• Opinie: Maak bossenakkoord COP26
tot succes met concrete acties op korte
termijn

en lokale gemeenschappen maar zeer
beperkt toegang tot internationale fondsen
die bedoeld zijn om internationale klimaat- en
biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken,’ vertelt
Sander. ‘En dat terwijl deze gemeenschappen de
sleutel zijn tot het creëren van concrete, effectieve
en rechtvaardige oplossingen om de wereld binnen
de planetaire grenzen te laten functioneren,’ zegt
Sander.

BEKIJK VIDEO

MEER WETEN ?

Meer weten over natuurbeheer door
gemeenschappen? Kijk dan op onze
website, of neem contact op met Sander

VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN
NATUURBEHOUD VERBINDEN

van Andel.
E-mail: sander.vanandel@iucn.nl.

‘Om te laten zien hoe gemeenschappen bijdragen
aan natuurbehoud en daarmee aan klimaatdoelen
ontwikkelden we drie korte documentaires over onze
projecten in Indonesië, Oeganda en Bolivia,’ vertelt
Sander.

IUCN NL
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STRATEGISCHE
PRIORITEIT 5

Recht op natuur
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.

IUCN NL
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Landen: Indonesië • Filippijnen • Maleisië •

SDG • 16

Vietnam • Bolivia • Colombia • Democratische Republiek Congo • Uganda • Ghana
Partners:
• Alle partners in ons programma Forests for a Just
Future

Natuurbeschermers in acute nood
ontvingen dankzij ons noodfonds
passende hulp.

FONDS STAAT
NATUURBESCHERMERS
IN NOOD BIJ
Het werk van natuurbeschermers wordt,
met name buiten Europa, steeds vaker
bemoeilijkt door geweld en intimidatie.
Daarom hebben we een noodfonds
opgericht om natuurbeschermers
en milieuactivisten in acute nood
te ondersteunen. Dankzij het fonds
worden natuurbeschermers in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika bijgestaan
als zij gevaar lopen of aangeklaagd
worden. Het fonds is een van de lessen
van eerdere programma’s die IUCN NL
nu breed toepast.

IUCN NL

© Terese Hart, Flickr

H

et noodfonds maakt onderdeel uit van
het programma Forests for a Just Future.
Projectleider Maartje Hilterman licht toe:
‘Wereldwijd worden wekelijks gemiddeld

vier mensen vermoord omdat zij opkomen voor de
natuur. Een nog veel grotere groep wordt het zwijgen
opgelegd door geweld, arrestaties, bedreigingen
of rechtszaken. Met het noodfonds staan we
natuurbeschermers in acute nood bij. Het fonds
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor juridische bijstand
of voor een veilig onderkomen.’

SMAAD DOOR HOUTKAPBEDRIJVEN
Zo bood het noodfonds juridische bijstand aan vier
bestuursleden van de maatschappelijke organisatie
Save Rivers in Maleisië. Zij waren doelwit van een
smaadzaak door een houtkapbedrijf, omdat hun
organisatie inheemse groepen helpt hun territoria
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te beschermen tegen kaalkap. ‘Dankzij het fonds

Geweld tegen natuurbeschermers

konden zij een advocaat in de arm nemen om
zich te verdedigen tegen de aantijgingen van het

Geweld tegen natuurbeschermers is een

houtkapbedrijf,’ vertelt Maartje.

symptoom van de steeds hardere strijd om

DOODSBEDREIGINGEN EN RECHTSZAKEN

natuurlijke rijkdommen overal ter wereld.
Natuurbeschermers lopen gevaar omdat zij zich

IUCN NL zet zich ook specifiek in voor vrouwelijke

uitspreken tegen de vernietigende impacts van

natuurbeschermers die met aanvullende

bijvoorbeeld mijnbouw of de aanleg van een

gendergerelateerde uitdagingen te maken

plantage. Doordat natuurbeschermers hun land,

hebben. Een voorbeeld hiervan is een vrouwelijke

bos en water proberen te beschermen tegen

natuurbeschermer uit de Filippijnen die de strijd

de komst van industrie, bevinden zij zich in de

aanging met een mijnbouwbedrijf dat grote

vuurlinie.

milieuschade op haar eiland aanrichtte. Sindsdien
heeft ze te maken met doodsbedreigingen en
zijn er twee rechtszaken tegen haar gestart.

MEER WETEN ?

‘Natuurbeschermers hebben vaak niet de middelen
om de proceskosten te dragen. Het noodfonds heeft

Meer weten over hoe wij

daarom vier hoorzittingen betaald, en de kosten van

natuurbeschermers bijstaan?

vervoer en vertegenwoordiging.’

Kijk op onze website of neem contact op
met Maartje Hilterman.

GEZINNEN IN VEILIGHEID BRENGEN

E-mail: maartje.hilterman@iucn.nl.
Behalve voor juridische bijstand, kan het fonds
ook worden aangewend voor noodhulp na een
natuurramp. ‘In de Democratische Republiek Congo
barstte op 22 mei 2021 de vulkaan Nyiragongo
uit,’ vertelt Maartje. ‘De lavastroom ging richting
de stad Goma, met 2 miljoen inwoners. Samen met
onze lokale partnerorganisaties hebben we een
noodplan opgezet om gezinnen in risicogebieden
te evacueren.’ Dankzij het noodfonds zijn negentien
gezinnen in veiligheid gebracht.

Een mijn in de Cagayan-vallei op het eiland Luzon in de
Filipijnen

IUCN NL
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Land: Suriname

SDG • 15 • 16

Partners
• IFAW • Scent Imprint Conservation Dogs

Van 15 tot 25 november reisde met
steun van IUCN NL een team met
Nederlandse speurhonden af naar
Suriname om daar opsporingsinstanties
te ondersteunen bij het bestrijden
van de illegale handel in wilde dieren,
in het bijzonder de jaguar. Het team
was uitgenodigd door de Surinaamse
autoriteiten en maakt deel uit van
ons project Operation Jaguar dat de
stroperij en illegale handel in jaguars
bestrijdt.

SPEURHONDEN
INGEZET IN
STRIJD TEGEN
ILLEGALE
JAGUARHANDEL
IN SURINAME
IUCN NL

E
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r zijn sterke aanwijzingen dat de handel in
jaguarproducten, vooral de hoektanden,
de laatste jaren enorm is gestegen.
Jaguarpopulaties in Zuid-Amerika zijn in de

laatste 20 jaar met bijna 25 procent afgenomen. Waar
voorheen incidenteel op de jaguar gejaagd werd,
gebeurt dit steeds vaker doelbewust.
‘De illegale handel in jaguars en andere in het wild
voorkomende dieren, zoals de recent ontdekte
smokkel van zangvogels op onze internationale
luchthaven, neemt serieus toe en moet gezamenlijk
worden bestreden’, zei de Desk Milieu van het
Openbaar Ministerie van Suriname hierover.

Jaarverslag 2021

MEER WETEN ?

SPECIALE MISSIE IN DE STRIJD TEGEN
ILLEGALE HANDEL IN JAGUARS

In dit radio-interview vertelt Elske Swets,
hoofd communicatie bij IUCN NL, over

Om de illegale handel van wilde dieren te bestrijden
en de capaciteit hiertoe te vergroten voerde

de rol van speurhonden in het opsporen

het Surinaamse Ministerie van Grondbeleid en

van wildlife crime. Ook het tv-programma

Bosbeheer eind november een speciale missie uit,

Koffietijd besteedde aandacht aan de

samen met onder andere het Openbaar Ministerie,

speurhonden. Op onze website lees je

het Korps Politie Suriname, de douane en de N.V.

meer over hoe wij stroperij en de illegale

Luchthavenbeheer. De inzet van de speurhonden

handel in jaguars bestrijden. Neem voor

maakt deel uit van deze speciale missie.

meer informatie hierover contact op met
Liliana Jauregui.

SPEURHONDEN UITERMATE GESCHIKT

E-mail: liliana.jauregui@iucn.nl.
De speurhonden werden getraind om specifiek in
Suriname voorkomende wilde dieren (en producten
ervan), zoals zeeschildpadden en jaguars, op te
sporen bij de grensposten en andere controlepunten
in Suriname. ‘Speurhonden zijn uitermate geschikt
voor dit werk’, legt Wesley Visscher, de trainer van de
honden en eigenaar van Scent Imprint Conservation
Dogs uit. ‘Ze hebben een uitstekend reukvermogen
en kunnen getraind worden om zo’n 10 verschillende
geuren te herkennen.’

Speurhond Bruce in actie © Freddy Schinkel
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Land: Wereldwijd

SDG • 5• 10 • 15 • 16

Partners
• ActionAid • Asser Institute • Milieudefensie • MVO
Platform • SOMO • WO=MEN

WEBINAR
INFORMEERT
BELEIDSMAKERS,
POLITICI EN
BEDRIJVEN
OVER REGELGEVING TEGEN
MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IUCN NL

Momenteel wordt er op nationaal,
Europees en VN-niveau gewerkt
aan regelgeving die ervoor zorgt
dat bedrijfsactiviteiten niet ten koste
gaan van mensenrechten. Om ngo’s,
beleidsmakers, politici en bedrijven
inzicht te geven in deze ontwikkelingen
en hoe ze aan elkaar gelinkt zijn,
organiseerde IUCN NL een webinar
over de complementariteit van deze
regelgevingen.
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B

edrijven hebben de verantwoordelijkheid

Daarom is het belangrijk dat degenen die bezig

ervoor te zorgen dat de uitoefening van

zijn met deze regelgeving op de hoogte zijn van

hun bedrijfsactiviteiten niet ten koste gaat

wat er gebeurt op elk niveau. Dankzij het webinar

van mensenrechten. Toch zijn ernstige

zijn beleidsmakers, politici en bedrijven nu beter

schendingen van mensenrechten door bedrijven aan

geïnformeerd over wat er speelt op het gebied van

de orde van de dag.

deze regelgeving, waardoor bedrijven verplicht
worden om in hun bedrijfsvoering maatregelen

‘Het is voor slachtoffers van mensenrechten-

te treffen om mensenrechtenschendingen en

schendingen lastig bedrijven die hiervoor

milieuvervuiling in hun waardeketen te voorkomen.

verantwoordelijk zijn ter verantwoording te roepen

‘We hopen dat dit voor gedegen en bindende

door allerlei juridische barrières,’ vertelt Antoinette

regelgeving op de verschillende niveaus zorgt. Daar

Sprenger, senior expert environmental justice

blijven wij ons voor inzetten,’ concludeert Antoinette.

bij IUCN NL. Een internationaal bindend VNmensenrechtenverdrag voor bedrijven kan daar

MEER WETEN ?

verandering in brengen.

Meer weten over ons werk voor de

COMPLEMENTARITEIT VAN VERSCHILLENDE
NIVEAUS VAN WETGEVING

verbetering van de rechtspositie van
natuurbeschermers?

Naast dit verdrag op VN-niveau zijn ook de

Kijk op onze website of neem contact op

Europese Unie en verschillende lidstaten bezig

met Antoinette Sprenger.

met wetgeving die bedrijven dwingt om in

E-mail: antoinette.sprenger@iucn.nl.

hun bedrijfsvoering maatregelen te treffen om
mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in
hun waardeketen te voorkomen. ‘Om de relevantie
van die verschillende niveaus te bespreken, te laten
zien hoe ze aan elkaar gelinkt zijn en hoe ze elkaar
kunnen versterken, organiseerden wij een webinar
voor ngo’s, beleidsmakers, politici en bedrijven,’
vertelt Antoinette.
Dat deden we samen met ActionAid, Asser Institute,
Milieudefensie, MVO Platform, SOMO en WO=MEN. Er
waren verschillende workshops, die werden begeleid
door experts en hoogleraren van Nederlandse
universiteiten, met expertise over, onder andere,
internationaal & Europees recht, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en vrouwenrechten.
‘Tijdens elk van de workshops werd één van de
niveaus van wetgeving toegelicht en besproken.
Steeds werd daarbij aandacht besteed aan het feit dat
de regelgeving die op nationaal, Europees- en VNniveau wordt ontwikkeld complementair aan elkaar is
en daarom op elkaar moet worden afgestemd: je kunt
het één niet los zien van het ander,’ vertelt Antoinette.

IUCN NL

© Creddho SAM
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6
STRATEGISCHE
PRIORITEIT 6

Financiering voor
natuurbehoud
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.

IUCN NL
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Landen: Oeganda • Ghana

SDG • 1 • 12 • 13 • 15 • 17

Partners
• ECOTRUST Uganda • A Rocha Ghana

FINANCIERING
VOOR
NATUURLIJKE
KLIMAATOPLOSSINGEN

‘N

In Ghana en Oeganda steunde
IUCN NL lokale natuurorganisaties
om natuurlijke oplossingen voor
klimaatverandering (nature-based
solutions) investeerbaar te maken. Dit
deed IUCN NL door advies te geven
aan onze lokale partners over geschikte
businessmodellen voor natuurlijke
klimaatoplossingen. Ook is er ingezet
op het werven van entrepreneurs die
een ondernemingsplan hebben voor
klimaatadaptatie, dat kan worden
toegepast in de landschappen van de
partners.

IUCN NL

ormaal gesproken zouden
bedrijven en banken niet in dit soort
ondernemers investeren vanwege
hun beperkte omvang en het

financiële risico dat hiermee gepaard gaat. Maar door
projecten op te schalen en te bundelen, maken lokale
natuurorganisaties en ondernemers het interessant
en haalbaar voor financiële instellingen om te
investeren in dit soort projecten’, legt Jan Willem Den
Besten, die dit initiatief vanuit IUCN NL leidt, uit.

PROJECTEN OPSCHALEN
De opschaling van kleine projecten is mogelijk
doordat verschillende partijen samenwerken.
‘De sleutel in duurzame planning en beheer van
een landschap is het in contact brengen van
gemeenschappen, bedrijven en overheden,’ vertelt
Jan Willem. ‘Zij moeten samen op zoek te gaan naar
gedeelde waarden.’
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MEER WETEN ?

KLIMAATBESTENDIGHEID VERBETEREN

Meer weten over klimaatfinanciering?

Zo is het landschapsherstel waar onze Oegandese

Kijk op onze website of neem contact op

partnerorganisatie ECOTRUST samen met boeren
aan werkt een succesvol voorbeeld van een op de

met Jan Willem den Besten.

natuurlijke oplossing (nature-based solution). ‘Door

E-mail: janwillem.denbesten@iucn.nl.

kwetsbare bossen te herstellen, kunnen we de
klimaatbestendigheid van het gebied verbeteren,
wat cruciaal is voor de boeren en diersoorten in het
landschap,’ zegt Jan Willem.

COÖPERATIE VOOR BOSHERSTEL
Volgens ECOTRUST is de belangrijkste vereiste voor
succes het verenigen van boeren en andere inwoners

BEKIJK VIDEO

in een coöperatie, waarin mannen en vrouwen
evenredig vertegenwoordigd zijn, die zorg draagt
voor het bos. Deze coöperatie heeft een gedetailleerd
beheer- en toezichtplan dat deze gebruikt om het bos
te beheren. Dit plan helpt om de bedreigingen voor
het bos te verminderen en ervoor te zorgen dat het
kan aangroeien en herstellen.

ECOTRUST herstelt samen met boeren kwetsbare bossen in Oeganda

IUCN NL
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Land: Nederland

SDG • 14 • 15

Partner
• VBDO

BIODIVERSITEITSINTEGRATIE IN DE
NEDERLANDSE
FINANCIËLE
SECTOR
IUCN NL

IUCN NL en de VBDO ondervroegen vijf
banken en dertien vermogensbezitters
en vermogensbeheerders met
het hoofdkantoor in Nederland.
Ondanks de waarschuwing van De
Nederlandsche Bank dat financiële
instellingen financiële gevolgen
kunnen ervaren wanneer ze
onvoldoende actie ondernemen tegen
biodiversiteitsverlies, is slechts 28%
van de ondervraagde Nederlandse
financiële instellingen begonnen met
het inschatten van de financiële risico’s
van dit verlies. Geen van hen maakt
gebruik van scenario-analyses voor
verlies aan biodiversiteit ten behoeve
van strategisch risicobeheer.

D

eze en andere bevindingen werden
gepresenteerd in het themaonderzoek
‘Biodiversiteitsintegratie in de Nederlandse
financiële sector: waarom het cruciaal is

om proactief te zijn en te investeren in de natuur’. De
studie schetst het belang van biodiversiteit en zet
uiteen waarom biodiversiteitsverlies een onbegrepen
risico is.

Download het rapport

65

Jaarverslag 2021

MEER WETEN ?

OPSCHALINGSACTIVITEITEN VOOR HET
BESCHERMEN VAN DE NATUUR

Meer weten over hoe wij een brug slaan
tussen natuurbeschermingsorganisaties

‘Wereldwijd neemt de biodiversiteit in rap tempo

en financiële instellingen? Lees verder

af. Om het tij te keren, moeten activiteiten voor
natuurbehoud worden opgeschaald’, zegt Heleen

op onze website of neem contact op met

van den Hombergh, die namens IUCN NL betrokken

Heleen van den Hombergh.

was bij de totstandkoming van het rapport. ‘Bedrijven

E-mail: heleen.vandenhombergh@iucn.nl.

en financiële instellingen hebben hierin een
sleutelrol.’
Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts vijf financiële
instellingen in Nederland een biodiversiteitsbeleid
hebben met specifieke proactieve elementen om
schadelijke praktijken door hun bedrijven of klanten
waarin ze beleggen te voorkomen. De banken lopen
hierin voorop, terwijl slechts twee investeerders een
speciale lijst met standaarden en conventies volgen

Impact op biodiversiteit meetbaar
maken met de nieuwe STAR-methode

om achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen.

AANBEVELINGEN VOOR FINANCIËLE
INSTELLINGEN

Steeds meer bedrijven en overheden willen weten
hoe zij kunnen bijdragen aan het tegengaan van

‘Het is nu tijd om te handelen’, stelt Heleen.

biodiversiteitsverlies en hoe zij een positieve

‘Financiële instellingen moeten niet wachten op

bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en

wetgevende maatregelen of ‘de juiste data’, maar

herstellen van biodiversiteit. De STAR-methode,

handelen naar de best-practices die al in de markt

die mede-ontwikkeld werd door IUCN NL, helpt

beschikbaar zijn’.

om hun acties voor soortenbehoud meetbaar te
maken. Benieuwd hoe de STAR-methode werkt

Het rapport bevat vijf aanbevelingen voor financiële

en hoe deze gebruikt kan worden? Lees verder op

instellingen om een positieve impact op de

onze website.

biodiversiteit te creëren:
1. Wees proactief in plaats van reactief;
2. Lessen uit acties tegen ontbossing gebruiken voor
andere oorzaken van biodiversiteitsverlies;
3. Er is een enorm potentieel voor op de natuur
gebaseerde oplossingen; maar onthoud dat
herbebossing niet altijd gelijk staat aan tastbare
positieve effecten op de biodiversiteit;
4. Samenwerken om vooruitgang te boeken op het
gebied van standaardinstellingen;
5. Pleiten voor natuurbehoud in het algemeen.

IUCN NL
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Land: Ghana

SDG • 11 • 12 • 13 • 15 • 17

Partners
• A Rocha Ghana • Tropenbos Ghana • IUCN Ghana
• GIZ

Houtskool is de belangrijkste
energiebron in Ghana. In de afgelopen
decennia vond er door de vraag naar
houtskool veel ontbossing plaats.
Samen met GIZ werken IUCN NL en
haar partners aan een holistische
aanpak om de houtskoolwaardeketen
te verduurzamen.

VERDUURZAMING VAN DE
WAARDEKETEN
VOOR
HOUTSKOOL
IN GHANA

IUCN NL

B

innen het project ‘Forest Landscape
Restoration through a Sustainable
Wood Energy Value Chain’ richt IUCN
NL zich op het herstel van bossen die

gedegradeerd zijn door de productie van houtskool.
Dit wordt gedaan door middel van verschillende
herstelmethoden, afhankelijk van het gebied en de
behoefte van de gemeenschappen in Centraal- en
Noord-Ghana.

NATUURLIJK HERSTEL
Gebieden worden hersteld door bomen te planten,
door te helpen bij het natuurlijke herstel door het
land te wieden of door het gebied de kans te geven
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zich op natuurlijke wijze te herstellen. Een andere
methode die wordt ingezet is agroforestry, waarbij
bomen worden gecombineerd met landbouw op
hetzelfde perceel. Die methode geeft boeren de kans
om extra bomen of planten te kweken. De behoeften
en mogelijkheden verschillen per boer en hangen
af van de soorten bomen die worden geplant. Zo
kunnen boeren bijvoorbeeld kiezen uit mango of
shea. Andere bosgebieden worden hersteld door op
systematische wijze inheemse bomen te planten.
Plant-activiteiten creëren veel werkgelegenheid en inkomsten
© A Rocha Ghana

VERTROUWEN VOOR DE TOEKOMST
Barbara Hendus was namens IUCN NL betrokken
bij dit initiatief. Zij vertelt: ‘Het doel was om 700
hectare land te herstellen, wat vergelijkbaar is met
ongeveer 1400 voetbalvelden. We hebben dit doel
nu al bereikt, wat mij veel vertrouwen geeft voor de
toekomst van de natuur in Ghana.’
Onze partners A Rocha Ghana en Tropenbos Ghana
betrokken vanaf het begin van het project lokale
gemeenschappen bij de selectie van de locaties,
maar ook bij het opkweken van zaailingen en de

Boomkwekerijen bieden vrouwen de mogelijkheid om zelf geld
te verdienen © A Rocha Ghana

plant-activiteiten. ‘Dit creëert veel werkgelegenheid
en inkomsten voor de gemeenschappen. Een
mooie stimulans voor de lokale bevolking en vooral

MEER WETEN ?

belangrijk voor vrouwen en jongeren’, aldus Barbara.
In de meeste huishoudens in Ghana is de man

Meer weten over landschapsherstel of

namelijk nog de voornaamste kostwinner en vaak

duurzame houtskoolplantages?

hebben vrouwen en jongeren weinig mogelijkheden
om zelf hun geld te verdienen. De boomkwekerijen

Kijk op onze website of neem contact op

bieden die mogelijkheid wel.

met Barbara Hendus.
E-mail: barbara.hendus@iucn.nl.

Door partnerorganisaties te ondersteunen bij
belangenbehartiging en het adviseren van
gemeenschappen over landgebruik, gaan we
ontbossing tegen. IUCN NL en haar partners
helpen bij het planten van bomen en het
herstellen van landschappen die bijdragen aan het
levensonderhoud van de lokale gemeenschappen.

IUCN NL
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OVER ONS
WIE WE ZIJN

MEER WETEN?

Op ons kantoor in het centrum van Amsterdam

Meer weten over onze genderaanpak?

werkten in 2021 42 gepassioneerde medewerkers

Download dan onze genderstrategie.

(34,63 fte). Onze experts zijn opgeleid in
verschillende disciplines, van ecologie tot
mensenrechten en van communicatie tot financiën.

INTEGRITEIT

Zij beschikken over een grote verscheidenheid aan
werkervaring, van veldwerk tot wetenschappelijk
onderzoek en van ngo tot bedrijfsleven. Al die

Integriteit is essentieel om onze doelen te behalen

verschillende achtergronden brengen verschillende

en professionele relaties te onderhouden met

perspectieven mee op oplossingen voor de

maatschappelijke organisaties. Wij treden daarom

uitdagingen van deze tijd. Wij waarderen die

streng op tegen integriteitsschendingen en

verscheidenheid aan visies, zoals we ook de

werken actief aan het verkleinen van de kans

verschillende opvattingen binnen onze Nederlandse

hierop. Onze integriteitsmedewerker en twee

lidorganisaties en in de wereldwijde unie omarmen.

vertrouwenspersonen spelen hierin een belangrijke
rol. In 2021 herschreven we de Geschillenprocedure

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

naar een uitgebreider Integriteitssysteem. Dat zal
in 2022 geïmplementeerd worden. Ook stelden we

Diversiteit en inclusiviteit zien wij als groot goed.

een klokkenluidersmeldpunt in bij de organisatie

We zijn dan ook trots op de grote diversiteit binnen

GIMD. Zij zullen volgend jaar ook gaan fungeren

ons personeelsbestand. De leeftijdsrange van onze

als tussenpersoon voor externe partijen, zodat zij

medewerkers beslaat bijna 40 jaar: van 24 tot 64

meldingen van integriteitsschendingen anoniem

jaar en zij hebben maar liefst negen verschillende

kunnen doen.

culturele en etnische achtergronden. We hebben
afspraken om gendergelijkheid te bevorderen

MEER WETEN?

en bewaken, bijvoorbeeld op het gebied van
performance management en werving & selectie. We
streven naar een gelijke genderbalans in alle lagen

Meer weten over onze organisatie? Je leest

van de organisatie. In 2021 hadden we 23 vrouwen

het in ons bestuursverslag.

en 19 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 2021 uit twee vrouwen, waaronder de nieuwe
voorzitter, en vier mannen. Het verbeteren van de
balans is een prioriteit.

IUCN NL
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EEN WERELDWIJDE UNIE
IUCN NL maakt deel uit van ‘s werelds grootste

In Nederland vormt IUCN NL het platform voor 40

en oudste unie voor natuurbescherming: de

IUCN lidorganisaties, waaronder grote en kleine

International Union for Conservation of Nature (IUCN).

natuurorganisaties, de Nederlandse overheid en

IUCN verenigt de wereldwijde ervaring, kennis en

kennisinstellingen.

een netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen en ruim 18.000

IUCN NL werkt actief samen met lokale organisaties

experts. IUCN is de mondiale autoriteit op het gebied

in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, Nederlandse

van de status van de natuur en de benodigde

lidorganisaties en andere delen van IUCN aan het

beschermingsmaatregelen.

veiligstellen van belangrijke natuur en biodiversiteit
in die regio’s. Samen ontwikkelen we internationale

Dankzij haar unieke samenstelling biedt IUCN een

samenwerkingsprogramma’s en trekken we

neutraal platform om te werken aan oplossingen

financiering aan van verschillende donoren.

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.

IUCN NL medewerkers

IUCN NL
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WAAR WE WERKEN
We werkten in 2020 met onze partners in 10 landen in Afrika, 8 in Azië,
9 in Latijns-Amerika, 4 in Europa en in de Verenigde Staten.

Zuid- en Midden Amerika

Afrika

Azië

Argentinië

Benin

Cambodja

Bolivia

Burkina Faso

China

Brazilië

Congo (D.Rep.)

Filipijnen

Colombia

Egypte

Indonesië

Ecuador

Ghana

Irak

Mexico

Kenia

Myanmar

Nicaragua

Liberia

Tadzjikistan

Paraguay

Madagaskar

Vietnam

Suriname

Oeganda
Tanzania

Europa

Noord-Amerika

Nederland

Verenigde Staten

België
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland

IUCN NL
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