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Geef
de
aarde
door
Nederlandse samenvatting
Living Planet Report 2010

Natuurlijke hulpbronnen zijn
bestaansbronnen. De natuur is de basis van ons
welzijn en onze welvaart. De soortenrijkdom
is tussen 1970 en 2007 met 30% afgenomen.
In tropen zelfs met 60%. De aarde heeft
anderhalf jaar tijd nodig om duurzaam
te produceren wat we in 1 jaar gebruiken.
Als alle wereld-burgers hetzelfde zouden
consumeren als Nederlanders, dan
hebben we 3,4 aardbollen nodig.

Nederland gebruikt jaarlijks zes keer zoveel
productieve grond dan binnen de eigen
landsgrenzen beschikbaar is. Het verlies
aan biodiversiteit is het grootst in landen
met een laag inkomen. De armste en meest
kwetsbare landen subsidiëren de luxe
leefstijl van anderen.We kunnen onze
voetafdruk verlagen door beter, slimmer
en minder te consumeren.
geef de aarde door.
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Bwizibera boomkwekerij project
in Uganda

Zorgen voor de aarde
is zorgen voor onszelf
Het beschermen van leven op aarde
in al zijn verscheidenheid is al lang
geen luxe of nobel tijdverdrijf meer
van een handjevol gedrevenen.
Het is pure noodzaak. Ons eigen
welzijn en onze welvaart zijn in het
geding. Bij handhaving van onze
huidige, verspillende levensstijl kan
de aarde op termijn simpelweg niet
langer in ons onderhoud voorzien.
We brengen de natuurlijke rijkdom
aan wilde planten en diersoorten
zulke slagen toe, dat we de precieze
bronnen van ons eigen voorbestaan
ondermijnen. De natuur voorziet
ons van onvervangbare diensten:

drinkwater, zuurstof, een enorme
hoeveelheid grond- en bouwstoffen,
medicijnen, voedsel, rust, ruimte
en recreatie. Op een kaalgeslagen
plantage is het slecht toeven.
Het Living Planet Rapport 2010 laat
zien dat het anders kan en anders
moet. Robuuste bescherming van
de ons nog resterende wilde natuur is geboden, alsmede een snelle
overschakeling naar een duurzaam
gebruik van hulpbronnen. Dat betekent kiezen voor een groene economie, introductie van nieuwe slimme
technologieën, ontwikkelen van

groene financieringsmechanismen,
verduurzaming van handelsketens
en het veranderen van ons consumptiepatroon.
Omwille van de natuur. En omwille
van de mens die zonder een gezonde
natuur niet leven kan.
Johan van de Gronden,
Algemeen Directeur
Wereld Natuur Fonds
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Gezondheid aarde
staat onder druk
THIS REPORT
HAS BEEN
PRODUCED IN
COLLABORATION
WITH:

RECYCLED

New species continue to
be found, but tropical
species’ populations have
fallen by 60% since 1970

Per capita productive
land now half the level
of 1961

There are 1.8 billion people
using the internet, but
1 billion people still lack
access to an adequate supply
of freshwater
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Living Planet
Report 2010
Biodiversity, biocapacity
and development~

34 per cent of Asia-Pacific
CEOs and 53 per cent of Latin
American CEOs expressed
concern about the impacts
of biodiversity loss on their
business growth prospects,
compared to just 18 per cent
of Western European CEOs

Why we are here.
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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Ons beslag op de aarde - de ecoloLiVinG PLAnEt REPORt 2010
gische voetafdruk - groeit terwijl
de mate waarin de aarde duurzaam
100%
BiOdiVERsity kan abkan produceren en CO2
sorberenBiOcAPAcity
- de biocapaciteit - steeds
verder onder druk staat. Met onze
huidige consumptie heeft de aarde
anderhalf jaar nodig om te produceren wat we in 1 jaar gebruiken.
Het Living Planet Rapport 2010 laat
AWAREnEss
zien dat de soortenrijkdom
daalt
dEVELOPmEnt
en daarmee de gezondheid van de
aarde verder afneemt. Uit de Living
Planet Index blijkt dat de soortenrijkdom tussen 1970 en 2007 wereldwijd met bijna 30% achteruit is
gegaan.

Living Planet Report 2010
Deze brochure is gebaseerd op het Living Planet
Report 2010. Het Living Planet Report van
het Wereld Natuur Fonds is een tweejaarlijkse
internationale publicatie die de gezondheid van
de aarde meet aan de hand van twee belangrijke
indicatoren:
-	De Living Planet Index geeft sinds 1970 aan
de hand van trends in populaties inzicht in
de gezondheid van ecosystemen. De LPI is te
vergelijken met de AEX Index.
-	De Ecologische Voetafdruk: meet het menselijk
beslag op ecosystemen en vertaalt deze naar
aantallen mondiale hectares, dat zijn hectares
die de gemiddelde mondiale productie en CO2
vastlegging weergeven.
Door de totale Ecologische Voetafdruk te koppelen
aan de biocapaciteit - het duurzaam productie
vermogen van de aarde – wordt duidelijk in
hoeverre er sprake is van overschrijding van de
natuurlijke grenzen van onze planeet.
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between people, biodiversity,
ecosystem health and
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populations of 2,544 mammal, bird, reptile, amphibian and fish
species (Appendix Table 1) — many more than in previous Living
Planet Reports (WWF, 2006b; 2008d).

Living Planet Index (1970=1)

Hoe staat het met de
AEX Index van de natuur?

Legenda
Mondiale Living
Planet Index
Betrouwbaarheidsmarge

1.2

Key
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Living Planet
(1970=1)
Living
PlanetIndex
Index
(1970=1)

De Living Planet Index (LPI) is een
van de langst gemeten indicatoren
voor soortenrijkdom op aarde en
meet de veranderingen van 7.953
populaties van 2.544 soorten. Net
als bij een aandelenmarkt geeft
de LPI een indicatie of het goed
of slecht gaat ten opzichte van het
referentiejaar. De LPI laat een
mondiale achteruitgang zien van
bijna 30% tussen 1970 en 2007.

De mondiale Living
Planet Index. De index
laat een afname zien van
ongeveer 30% tussen 1970
en 2007 en is gebaseerd op
7953 populaties van 2544
soorten vogels, zoogdieren,
amfibieën, reptielen en
vissen (WWF, ZSL 2010).

of around 30% from 1970
to 2007, based on 7,953
populations of 2,544
species of birds, mammals,
amphibians, reptiles
and fish (WWF/ZSL, 2010)
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Confidence limits

Tropical index

De indexen van gematigde
en tropische zones. De
index van gematigde zones
laat een toename zien van
29% tussen 1970 en 2007. De
index van tropische zones laat
een afname zien van meer
dan 60% tussen 1970 en 2007
(WWF/ZSL 2010).
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In de tropen is de gemiddelde
achteruitgang van de soortenrijkdom meer dan 60%, terwijl deze in
de gematigde zones, zoals Europa
en Noord Amerika, juist is gestegen
met 29%. Reden voor deze uiteenlopende score is dat de soorten-

rijkdom in gematigde zones in het
beginjaar van de meting (1970) al
vele malen lager was. Ook zijn met
name in het laatste decennium
maatregelen genomen om vervuiling tegen te gaan en de natuur beter te beschermen. De achteruitgang

van soorten in de tropen is vooral
het gevolg van verandering van
landgebruik, waarbij oorspronkelijke natuur wordt omgezet in landbouw- en graasgronden.
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In de verdrukking voor margarine?
Bossen leveren bouwmateriaal, hout waarvan
papier wordt gemaakt, brandstof, voedsel en
medicinale planten. Ook leveren zij schaduw voor
landbouwgewassen zoals koffie en cacao. Bossen slaan CO2 op, zuiveren water, reguleren het
klimaat en dempen de gevolgen van overstromingen, landverschuivingen en andere natuurlijke
rampen.
De groeiende vraag naar palmolie, een waardevol en veelzijdig ingrediënt van vele producten in
de supermarkt, zoals margarine, heeft een hoge
prijs. Grote tropische bosgebieden in Maleisië en
Indonesië zijn ontgonnen voor de ontwikkeling
van nieuwe palmolieplantages. Het areaal palmolieplantages is in de laatste twintig jaar verachtvoudigd. Belangrijke soorten zoals de Orangoetan worden hierdoor in hun voortbestaan bedreigd. Verwacht wordt dat de wereldwijde vraag
naar palmolie tot 2020 zal verdubbelen. WNF
pleit voor het stoppen van ontbossing en stimuleert teeltmethoden die de natuur minder schaden
en ook sociaal en economisch winst opleveren.

Orang-oetan met
jong in Gunung
Leuser Nationaal
Park, Sumatra,
Indonesië

Investeren in natuur loont

Bijen: nuttige
bondgenoten
Op de koffieplantages in Costa
Rica die aan de rand van een
bos liggen, zorgt de bestuiving
door bijen en andere insecten
voor een verhoging van koffieopbrengsten met 20% en een
verbetering van de kwaliteit
van de koffie met 27%.

de acties is een adequate bescherming van natuurgebieden. WNF
en vele andere organisaties pleiten
voor strikte bescherming van ten
minste 15% van de natuur door een
representatief wereldwijd netwerk

van verschillende natuurgebieden
variërend van zoetwatergebieden,
bossen en oceanen en kustgebieden.
Een andere actie is het betalen voor
natuurdiensten zoals water en het
vasthouden van CO2 in bossen.

Betalen
voor natuur
& natuurdiensten
© WWF/Cintya Flores

Natuurdiensten, zoals de bestuiving door bijen, de vastlegging van
CO2 en het leveren van hout, medicijnen en voedsel uit natuurlijke
ecosystemen, zijn cruciaal voor ons
welzijn en liggen ten grondslag aan
onze welvaart. Om deze diensten
te behouden, is het van essentieel
belang verder verlies van natuur
te stoppen. Zeker als we rekening
houden met eventuele gevolgen van
klimaatverandering voor nu en voor
toekomstige generaties. Een van

		
Duurzame koffieproductie in
Aranjuez Rivier
Bassin, Costa Rica
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We leven op te grote voet
© Andrew Kerr / WWF Canon

Natuur is een prachtig systeem.
De aarde produceert alles wat we
nodig hebben om in onze voedsel,
energie en andere levensbehoeften
te voorzien. De Ecologische Voetafdruk laat zien dat we niet zorgvuldig
gebruik maken van wat de aarde
ons biedt. De Ecologische Voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid
productief land die jaarlijks nodig
is om de hernieuwbare natuurlijke
hulpbronnen te produceren voor
onze consumptie, onze infrastructuur en voor het absorberen van
onze CO2-uitstoot.
De cijfers van 2007 tonen aan dat
de mondiale Ecologische Voetafdruk de afgelopen veertig jaar
meer dan verdubbeld is. De grote
toename wordt vooral veroorzaakt
door meer CO2-uitstoot als gevolg

van een stijgend energiegebruik.
Het gevolg is dat we de natuurlijke
kringloop onder grote druk zetten.
De Ecologische Voetafdruk is nu
gemiddeld 2,7 mondiale hectare per
persoon, terwijl slechts 1,8 mondiale hectare per persoon beschikbaar
is.

Als we de aarde
vergelijken met een
jaarsalaris dan hebben
we in september al ons
loon voor het hele jaar
opgemaakt
Kolencentrale in Nordrhein-Westfalen, Duitsland
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billion gha, or 1.8gha per person (Figure 17 and GFN, 2010a). This
represents an ecological overshoot of 50 per cent. This means it
would take 1.5 years for the Earth to regenerate the renewable
resources that people used in 2007 and absorb CO2 waste. Put
another way, people used the equivalent of 1.5 planets in 2007 to
componenten
Ecologische
Voetafdruk
1961-2007.
supportDe
their
activities van
(seede
Box:
What does
overshoot
really mean?).
De voetafdruk is uitgedrukt in aantal planeten. De biocapaciteit van
de aarde, weergegeven als stippellijn, is altijd gelijk aan één aarde,
ook al verandert de biologische productiviteit van de aarde elk jaar
(Global Footprint Network, 2010).

built-up land and fuel wood
in the forest component
(Global Footprint Network,
2010)

Voetafdruk Co 2 Vastlegging berekend door:
de hoeveelheid bos die nodig is om
de CO2 emissie vast te leggen uit het
verbranden van fossiele brandstoffen,
verandering van landgebruik en
chemische processen.
CO2 vastlegging

Voetafdruk graasgronden berekend door:
het areaal grasland dat nodig is voor de
veehouderij voor de productie van vlees,
zuivel, leer en wol.

Graasgrond
Bos

Voetafdruk bos berekend door:
de hoeveelheid hout, pulp en brandhout
dat een land elk jaar consumeert.

Visgrond
2.0

Voetafdruk Visgronden berekend door:

Landbouwgrond

de geschatte primaire productie die
nodig is voor de visvangst, gebaseerd
op de vangstgegevens van 1439 zeevissoorten en 268 zoetwatersoorten.

Bebouwde grond

Aantal planeten

1.5

Voetafdruklandbouwgrond berekend door:
1.0

Biocapaciteit van de aarde

het areaal dat wordt gebruikt om voedsel
en vezels voor consumptie, veevoer, biomassa en rubber te produceren.

Voetafdruk bebouwde grond berekend door:

0.5

het areaal dat wordt gebruikt voor infrastructuur inclusief transport, huizen,
bedrijven en waterreservoirs voor
waterkrachtcentrales.

0.0
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1981

1991

2001

2007

Jaar
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Legenda
Wereldkaart van de
relatieve Ecologische
Voetafdruk per
persoon in 2007. Hoe
donkerder de kleur, des
te groter de Ecologische
Voetafdruk per persoon
(Global Footprint
Legenda
Network, 2010)
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Minder met
meer mensen
4.0

Ecologische voetafdruk

3.5

Biocapaciteit
Aantal mondiale hectares per persoon

Terwijl we steeds meer consumeren,
blijkt per persoon steeds minder
beschikbaar. De biocapaciteit per
persoon is de afgelopen veertig jaar
met bijna de helft afgenomen. Dit is
vooral vanwege de sterke toename
van de wereldbevolking. In 1967
was gemiddeld nog bijna 3,5 mondiale hectare per persoon beschikbaar, nu is dat 1,8 mondiale hectare
per persoon. Terwijl het totaal aantal hectares voor de belangrijkste
gewassen bijna gelijk is gebleven
en de productie per hectare meer
dan verdubbeld is. Bij een stijgende
wereldbevolking zal de toekomstig
beschikbare biocapaciteit in belangrijke mate afhangen van het
vermogen om op duurzame wijze de
productiviteit van gronden te verhogen en de consumptie daarop af te
stemmen.

Veranderingen in de Ecologische Voetafdruk
en de biocapaciteit die mondiaal per persoon
beschikbaar is tussen 1961 en 2007. Door een
toenemende wereldbevolking is de beschikbare biocapaciteit per persoon afgenomen (Global Footprint
Network, 2010)
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De ongelijke verdeling
van productief land

Nederland is hierin een goed voorbeeld. Binnen de grenzen is niet
voldoende land beschikbaar om aan
onze consumptie te voldoen en we
maken daarom veelvuldig gebruik
van grondstoffen die elders worden geproduceerd zoals vis, soja,
palmolie, hout en papier. Nederland
12
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De biocapaciteit is niet evenredig
verdeeld over de wereld. Tien landen, waaronder Brazilië, China en
de Verenigde Staten, beschikken
over meer dan 60% van het productieve land op aarde. Andere delen
van de wereld, zoals India, Afrika
en ook Europa, hebben slechts een
beperkte biocapaciteit, waardoor
zij voor een deel van de consumptie
afhankelijk zijn of worden van natuurlijke hulpbronnen elders.

behoort tot de top 15 van de meest
consumerende landen van de wereld met een gemiddelde voetafdruk
van 6,2 mondiale hectare per persoon. In Nederland zelf is slechts
1 mondiale hectare per persoon
beschikbaar, terwijl bij een eerlijke
verdeling van alle mondiale hectares 1,8 hectare per wereldburger
beschikbaar is.

Rechtvaardige toegang
tot voedsel, drinkwater
en energie

Palmolie noot, Sabah,
Borneo, Maleisië

Legenda
Wereldkaart van de
biocapaciteit beschikbaar per persoon in
2007. Hoe donkerder de
kleur, des te meer biocapaciteit beschikbaar per
persoon (Global Footprint Network 2010)
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Legenda
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5.0
index laat een toename
van 5%
Hoog inkomen
zien in hoge-inkomenslanden,
Betrouwbaarheidsmarge
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Verandering in de Ecologische Voetafdruk per persoon
in lage inkomenslanden,
middeninkomenslanden en
hoge inkomenslanden tussen
1961 en 2007. De stippellijn geeft
de gemiddelde mondiale biocapaciteit per persoon weer in 2007
(Global Footprint Network, 2010)
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Niet iedereen leeft op gelijke voet.
De Ecologische Voetafdruk laat zien
dat in het gebruik van natuur sprake is van een ongelijke verdeling.
Met name de hoge-inkomenslanden
leggen via de consumptie van geïmporteerde goederen een onevenredig groot beslag op de beschikbare
productiegronden. Met als gevolg
dat door de verandering in landgebruik (bos naar landbouwgrond bijvoorbeeld) de soortenrijkdom zeer
rap afneemt, vooral in de tropische
zones. Dit vormt nu al een serieuze
bedreiging voor de bestaanszekerheid van de allerarmsten die voor
hun dagelijkse levensbehoeften
grotendeels afhankelijk zijn van hun
directe natuurlijke leefomgeving.

6.0

Living Planet Index (1970=1)

Arme landen subsidiëren
westerse welvaart

Trends in1.0the Ecological Footprint by income group
The per person Ecological Footprint of low-income countries has
0.8
1.4
decreased between
1970 and 2007, while middle-income countries’
1.2
Footprint has increased slightly. The Ecological Footprint of high0.6
1.2
income countries
has not only significantly increased, but dwarfs
1.0
that of the 0.4
other two income groups (Figure 33).
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WATER, EEN KOSTBAAR GOED
Water is de bron van leven. Water is
een schaars en kostbaar goed, noodzakelijk voor het behoud van biodiversiteit en voor de productie van
goederen en energie. 70% van de
oppervlakte van de aarde bestaat uit
water; slechts 3% hiervan is zoetwater. Ondanks dat minder dan 1%
van het water op aarde beschikbaar
is voor menselijk gebruik, is er genoeg water om in de behoeften van
mensen en de natuur te voorzien.
De beschikbaarheid van zoetwater
is slecht verdeeld over onze aardbol.
Nu al hebben wereldwijd meer dan
een miljard mensen geen toegang
tot schoon drinkwater. Klimaatverandering en een toename van
de wereldbevolking kunnen de
hoeveelheid en beschikbaarheid
van zoetwater verder beperken.
Rijke landen zijn door hun hoge
consumptiepatroon afhankelijk van

producten die in armere landen
worden geproduceerd, zoals koffie,
suikerriet, cacao en katoen. Deze
gewassen komen uit gebieden waar
ecosystemen vaak kwetsbaar zijn
en waar veel water nodig is om ze te
verbouwen.
Een grote watervoetafdruk hoeft
op zichzelf overigens niet negatief
te zijn. Het gaat vooral om de herkomst van het water en de mate
waarin het gebruik ervan negatieve
gevolgen heeft voor de natuur,
waterkringlopen en de lokale bevolking. De uitdaging is bewust met
water om te gaan en te voorkomen
dat we door onduurzame waterconsumptie de ecosystemen vernietigen
waarvan we afhankelijk zijn voor de
levering van ons drinkwater.

30

LITER
WATER

140
LITER
WATER

Een kopje koffie van 140 liter
De watervoetafdruk van producten wordt berekend door naar het waterverbruik in het totale
productieproces te kijken. Bij een kopje koffie
wordt gekeken hoeveel water de plant gebruikt
waar de koffieboon aan groeit en het water dat
wordt verbruikt bij de oogst, de bewerking, het
transport, de verpakking, opslag en verkoop. Voor
het maken van een kopje koffie is gemiddeld 140
liter water nodig. Een kopje thee kost 30 liter.
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Kiezen voor welzijn
Meten bewindvoerders wel de juiste
gegevens om recht te doen aan alle
onderdelen die van belang zijn voor
ons welzijn? Het Bruto Nationaal
product (BNP) geeft ons inzicht in
de economische activiteit, maar zegt
weinig over de kwaliteit van ons
leven en de prijs die wij en anderen
betalen voor onze welvaart.
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Ecologische Voetafdruk. Peru heeft
bijvoorbeeld een voetafdruk van 1,5
mondiale hectares en Luxemburg
meer dan 9 mondiale hectares per
persoon.

Drie Khmer
jongens aan
de oever
van de Tonle
Sap rivier in
Cambodja

© Zeb Hogan / WWF-Canon

De Human Development Index
(HDI), ontwikkeld door de Verenigde Naties, is de meest gebruikte
indicator voor het vergelijken van
economische en sociale ontwikkeling van landen en combineert
inkomen, levensverwachting en
educatieniveau. Een koppeling tussen de Human Development Index
en de Ecologische Voetafdruk laat
bijvoorbeeld zien dat een hoog
niveau van economische en sociale
ontwikkeling gepaard kan gaan met
een relatief lage voetafdruk.

De Verenigde Naties stelt een HDI
waarde van 0,8 als de drempel voor
een hoog niveau van ontwikkeling.
Landen die voldoen aan deze drempel hebben een zeer uiteenlopende
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Gemiddelde biocapaciteit van de aarde per persoon beschikbaar in 1961
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Gebruik Niet alleen
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Het duurzaam beheer en gebruik
van natuurlijke hulpbronnen binnen de ecologische grenzen van de
aarde is onderdeel van een grote
puzzel. Evenals het vinden van
ontwikkelingsrichtingen die ons in
staat stellen om in harmonie met de
natuur te leven.
Het combineren van het BNP met
andere indicatoren, zoals de Human
Development Index, de Living Planet Index en de Ecologische Voetafdruk, kunnen helpen hierin een
betere balans te vinden.
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Human Development
Index (HDI) in relatie
tot de Ecologische
Voetafdruk.
(Global Footprint Network 2010, UNDP 2009b)
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Figure 34: “Business as
usual” projections (Global
Footprint Network, 2010)
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hoe we onze energie- en voedselconsumptie naar een duurzaam
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Living Planet Report 2010 drie
scenario’s doorgerekend.
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- gebaseerd op de meest bescheiden schattingen van de
Verenigde Naties van groei van de
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Figure 35a: A projection
of the Ecological Footprint
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renewable energy scenario
with a global average diet
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In twee scenario’s is dit gegeven
doorgerekend door een vergelijking
te maken tussen het voedselpatroon
van een Italiaan en van een Maleisiër. Een Italiaan consumeert 21%
vlees en zuivel en een Maleisiër
gemiddeld 12%. Als we deze cijfers
vertalen naar de hele wereldbevolking van 9,2 miljard mensen in
2050, wordt duidelijk dat bij een
Italiaans voedselpatroon bijna 2
planeten aan grondstoffen nodig
zijn om in de consumptiebehoefte te
voorzien en bij een Maleisisch voedselpatroon 1,3 wereldbollen.

1960
1960

1970
1970

1980
1980

1990
1990

2000
2000

Jaar
Year

2010
2010

2020
2020

2030
2030

2040
2040

2050
2050

19

Wie eet de laatste blauwvintonijn?
productie is meer land nodig en dit
landgebruik zal concurreren met
een groeiende vraag naar andere
producten uit de natuur. In de berekening van de FAO wordt nog geen
rekening gehouden met een toenemende vraag naar biomassa voor
bijvoorbeeld biobrandstoffen om te
voldoen aan de noodzaak minder
afhankelijk te worden van fossiele
brandstoffen.

Stop overbevissing
en destructieve
vangstmethoden

© Frederique Bassemayousse / WWF Mediterranean

De Wereldvoedselorganisatie FAO
heeft uitgerekend dat de productie
van voedsel met 70% moet toenemen om de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden. Het is
de vraag of dat een reële optie is.
Zelfs een drastische verhoging van
de productiviteit van bestaande
productiegronden zal onvoldoende
zijn om in de groeiende vraag te
voorzien. Voor de toename van

De vis wordt duur betaald
Destructieve vangsttechnieken en de grote vraag naar vis hebben geleid
tot massale overbevissing. 70% van de commerciële visbestanden wordt
in hun voorbestaan bedreigd, zoals de blauwvintonijn in de Middellandse zee. En omdat grote roofvissen, zoals kabeljauw en tonijn, steeds
moeilijker te vinden zijn, nemen vissers vaker genoegen met de kleine
soorten in de voedselketen, zoals garnalen en inktvis. De balans van het
hele mariene ecosysteem raakt hierdoor verstoord. Als we nu geen actie
ondernemen staat er straks niet meer dan kwal of zeekomkommer op
ons menu.
20

Blauwvintonijn in de Middelandse zee

© Jürgen Freund / WWF-Canon

Voedsel zal de komende jaren een
belangrijk thema worden. Het gaat
hierbij niet alleen om de vraag hoe
we ondervoeding en overconsumptie kunnen aanpakken, maar ook
om het zeker stellen van een rechtvaardige toegang tot voedsel en het
herzien van onze voedselkeuzes.
Dit zal onderdeel worden van de
onderhandelingen over de ontwikkelingsrichtingen die landen zullen
moeten volgen en de wijze waarop
we productief land inzetten.
Het WNF ziet dat er kansen zijn in
de uitbreiding van het areaal productief land of het vergroten van de
opbrengsten per hectare. Bijvoorbeeld door beter management en
het herstellen van gedegradeerde
gronden. Maar er zijn ook bedreigingen. Zeker gezien de toenemende vraag naar biomassa voor de
productie van biobrandstoffen. Een

Gedorste rijst, Fillipijnen

belangrijke vraag hierbij is hoe zal
worden omgegaan met de onevenredige verdeling van biocapaciteit
in de wereld en de geopolitieke
gevolgen die daaruit voortvloeien.
Geopolitieke spanningen zoals we

die nu soms al zien in de toegang
tot water en de handel in fossiele
brandstoffen, kunnen duurzame
oplossingen ondergraven.
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Geef de aarde door!
In 2050 moeten we met meer mensen die meer te besteden hebben,
een planeet delen die nu al wordt
overvraagd. Om hieraan te kunnen
voldoen, is een omschakeling naar
een groen economisch model de
enige optie. Dat betekent keuzes
maken die ons in staat stellen om
binnen de grenzen van de planeet
en in harmonie met de natuur te
leven.
Nederland kan daar volgens het
Wereld Natuur Fonds aan bijdragen
door:
Ontwikkeling en export van
schone technologie. Deze
technologie moet de uitstoot van
broeikasgassen wereldwijd terugdringen. Dit is niet alleen goed voor
het klimaat, het levert ook extra
banen op, versterkt de Nederlandse
kenniseconomie en draagt via
energiebesparing bij aan een kos22

tenbesparing voor het Nederlandse
bedrijfsleven.
Aanpassing van het consumptiepatroon. Dat betekent beter,
slimmer en minder consumeren.
Beter door bijvoorbeeld alleen houtproducten met het FSC keurmerk te
kopen. Minder door te letten op het
eigen energieverbruik en verspilling tegen te gaan; spaarlampen te
gebruiken, het huis te isoleren en
de auto een keer te laten staan. En
slimmer door het lapje vlees eens
te vervangen door een plantaardig
alternatief of vegaburger.
Betalen voor natuur. De meeste
mensen weten heel goed wat hun
auto of hun huis waard is. Maar wat
de waarde van natuur is, gaat totaal
aan ons voorbij. We moeten economische waarde gaan toekennen
aan natuurdiensten die we nu nog

vanzelfsprekend vinden. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van een bij
die zorgt voor de verspreiding van
het stuifmeel in de fruitteelt.
Verduurzaming van handelsketens. Nederland is als handelsnatie sterk afhankelijk van de
aanvoer van grondstoffen. Alleen
al vanuit een verlicht eigenbelang
dienen de Nederlandse overheid en
het bedrijfsleven in te zetten op een
verduurzaming van handelsketens.
De overheid kan duurzame productie en handel economisch stimuleren en belemmerende regelgeving
wegnemen. Bedrijven kunnen geld
en kennis investeren om de toevoer van duurzame grondstoffen te
waarborgen via certificeringsystemen zoals FSC voor hout en MSC
voor vis. Ook kunnen bedrijven
consumenten voor zich winnen met
verantwoorde producten.

Luchtfoto van de
kust en eilanden
van Camarines Sur,
Bicol, Fillipijnen

© Jürgen Freund / WWF-Canon
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