
WETLANDS ZIJN VAN 
LEVENSBELANG VOOR MENS 
EN DIER

Voor miljoenen inwoners leveren de wetlands in het zuiden van Benin schoon 
water, voedselzekerheid en een inkomen. Maar door een snelle toename van 
de bevolking staan de wetlands onder grote druk. Partnerorganisaties van IUCN 
NL beschermen de wetlands via lokaal beheerde natuurgebieden, stimuleren 
duurzame landbouw en visserij en beïnvloeden de nationale overheid.

Benin

VERTROUWDE PARTNER IN BENIN

IUCN NL is al meer dan 20 jaar actief in de 

delta’s van de Ouémé- en de Monorivier. Deze 

wetlandgebieden in het zuiden van Benin zijn door 

de inzet van IUCN NL inmiddels erkend als UNESCO 

Biosfeer Reservaat, een internationale erkenning 

voor de bijzondere natuur van de gebieden.

Wij stonden aan de basis van een groot aantal 

initiatieven voor natuurbescherming en de opbouw 

van lokale organisaties voor natuurbehoud. Onze 

lokale partners bepalen welke problematiek 

ze willen aanpakken en wij helpen hen om 

te professionaliseren en onderling samen 

te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van 

soortenbescherming, milieueducatie, herstel van 

mangroven en beleidsbeïnvloeding.

OUÉMÉ-DELTA ONDER DRUK

De Ouémé-delta bestaat uit grote vloedvlaktes. Het 

is een productief ecosysteem en voor de visserij van 

nationaal belang. Door de sterk toegenomen vraag 

naar vis en bij gebrek aan alternatieve inkomsten 

voor vissers wordt de Ouémé-delta al decennialang 

overbevist. Door de snelle uitbreiding van steden 

en dorpen en de aanleg van wegen in de delta 

gaan vloedvlaktes verloren. Daarmee verdwijnen 

kraamkamers voor vis, landbouwgrond en de 

natuurlijke opslag van water door vloedvlaktes in het 

regenseizoen.

Samen met lokale partners werken we aan betere 

handhaving van de wet om illegale en destructieve 

vistechnieken terug te dringen. Ook maken we 

afspraken met vissers, zodat zij niet vissen in 

kraamkamers van jonge vis en bepaalde gebieden 

sparen voor natuurbehoud. We ontwikkelen 

alternatieve inkomstenbronnen, zoals ecotoerisme en 

de productie en verkoop van soja.

“Een belangrijke rol van IUCN NL is om de 

dialoog tussen lokale ngo’s en bedrijven te 

faciliteren. Door bedrijven te laten inzien dat ook 

zij afhankelijk zijn van de door natuur geleverde 

producten en diensten, werken ze aan een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Jan Kamstra, expert Benin bij IUCN NL

BeninIUCN NL 1



Wilt u samen met 

IUCN NL het duurzaam 

beheer van de wetlands in Benin 

mogelijk maken? Kijk op onze 

website voor uitgebreide 

informatie en meer voorbeelden 

van projecten. Of neem direct 

contact op met onze expert 

Jan Kamstra.

Voorbeeld van ons werk

ZANDWINNING IN DE MONODELTA

De Monodelta is een mozaïek van meren, wetlands, 

galerijbossen, mangroven en strand. Ook hier leeft 

de overgrote meerderheid van de mensen van 

landbouw en visserij. Bevolkingsgroei en gebrek 

aan alternatieven leiden ertoe dat ook hier de lokale 

bewoners de natuurlijke hulpbronnen te intensief 

gebruiken.

Bedrijven betrekken bij behoud wetlands 

Tot voor kort was er heel weinig contact tussen onze lokale partners en bedrijven. Maar de toenemende 

internationale bewustwording bij bedrijven over het nemen van sociale en milieuverantwoordelijkheid 

creëert nieuwe kansen. Sinds enkele jaren organiseren onze partners bijeenkomsten met bedrijven, met 

als doel om met elkaar ecosysteemdiensten te behouden. Samen kijken ze naar de afhankelijkheid van 

producten en diensten die door de natuur worden geleverd, zoals het gebruik van water of producten 

uit de landbouw waarvoor gezonde bodems belangrijk zijn. Ook bekijken ze de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering voor de bedrijven. Dankzij de bijeenkomsten is er meer onderling begrip en vertrouwen.

Steeds meer bedrijven onderzoeken hoe ze hun impact kunnen verkleinen. Enkele voorlopers zijn 

begonnen met het financieren van activiteiten zoals mangroveherstel, bescherming van nijlpaarden en 

zeeschildpadden en het aanplanten van bomen. 

Door de snelle verstedelijking is de vraag naar 

zand enorm toegenomen. Daardoor is het afgraven 

van zand een belangrijke lokale inkomstenbron 

geworden. Maar het gebeurt ongecontroleerd, 

waardoor er allerlei problemen zijn op zowel 

sociaal vlak als voor het milieu: er gebeuren 

regelmatig ongelukken - vaak met kinderen - en er 

ontstaat een maanlandschap. Samen met lokale 

partnerorganisaties heeft IUCN NL succesvol gepleit 

voor betere planning en controle door de overheid.

Meer IUCN NL in Benin

 Samen met lokale partners werken we aan  

 beheer van mangroves en ondersteunen we  

 een natuurherstelprogramma om de zee weer  

 meer invloed te geven in de Monodelta.

 We pleiten ervoor dat gebieden langs de  

 kust en in zee de status van beschermd   

 gebied krijgen, zodat bedreigde zeedieren,  

 waaronder bultruggen, dolfijnen en diverse  

 soorten zeeschildpadden, beter worden  

 beschermd. 

Meer voorbeelden van ons werk
SAMENWERKEN MET IUCN NL
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