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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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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 na-
tuur is geboden, alsmede een snelle 
overschakeling naar een duurzaam 
gebruik van hulpbronnen. Dat bete-
kent kiezen voor een groene econo-
mie, introductie van nieuwe slimme 
technologieën, ontwikkelen van 

groene financieringsmechanismen, 
verduurzaming van handelsketens 
en het veranderen van ons con-
sumptiepatroon.

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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Ons beslag op de aarde - de ecolo-
gische voetafdruk - groeit terwijl 
de mate waarin de aarde duurzaam 
kan produceren en CO2 kan ab-
sorberen - de biocapaciteit - steeds 
verder onder druk staat. Met onze 
huidige consumptie heeft de aarde 
anderhalf jaar nodig om te produce-
ren wat we in 1 jaar gebruiken. 
Het Living Planet Rapport 2010 laat 
zien dat de soortenrijkdom daalt 
en daarmee de gezondheid van de 
aarde verder afneemt. Uit de Living 
Planet Index blijkt dat de soorten-
rijkdom tussen 1970 en 2007 we-
reldwijd 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.

Biodiversity, biocapacity 
and development~

Living Planet  
Report 2010
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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

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

LiVinG PLAnEt REPORt 2010
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switzerland — Tel. +41 22 364 9111 Fax +41 22 364 0332. For contact details and further information, 
please visit our international website at www.panda.org

Why we are here.

www.panda.org

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

Gezondheid aarde 
staat onder druk 

2   



Figure 3: Interconnections 
between people, biodiversity, 
ecosystem health and 
provision of ecosystem 
services
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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. 

hoe staat het met de  
aex index van de natuur? 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).

WWF Living Planet Report 2010 page 20

Monitoring biodiversity: 
the Living PLanet index
The Living Planet Index (LPI) reflects changes in the health of the 
planet’s ecosystems by tracking trends in nearly 8,000 populations 
of vertebrate species. Much as a stock market index tracks the value 
of a set of shares over time as the sum of its daily change, the LPI 
first calculates the annual rate of change for each species population 
in the dataset (example populations are shown in Figure 5). The 
index then calculates the average change across all populations 
for each year from 1970, when data collection began, to 2007, the 
latest date for which data is available (Collen, B. et al., 2009. See the 
Appendix for more details).

Living Planet Index: Global
The latest global LPI shows a decline of about 30 per cent between 
1970 and 2007 (Figure 4). This is based on trends in 7,953 
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).

Figure 4: The Global 
Living Planet Index 
The index shows a decline 
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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In de tropen is de gemiddelde  
achteruitgang van de soortenrijk-
dom meer dan 60%, terwijl deze in 
de gematigde zones, zoals Europa 
en Noord Amerika, juist is gestegen 
met 29%. Reden voor deze uiteen-
lopende 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 vervui-
ling tegen te gaan en de natuur be-
ter te beschermen. De achteruitgang 

van soorten in de tropen is vooral 
het gevolg van verandering van 
landgebruik, waarbij oorspronke-
lijke natuur wordt omgezet in land-
bouw- en graasgronden.

WWF Living Planet Report 2010 page 23

Figure 6: The Temperate 
LPI & the Tropical LPI
The temperate index shows 
an increase of 29% between 
1970 and 2007
The tropical index shows  
a decline of more than 60% 
between 1970 and 2007 
(WWF/ZSL, 2010)

in other habitat types, including freshwater, coastal and marine 
habitats. It is therefore likely that many temperate species felt the 
impact of agricultural expansion and industrialization long before 
the beginning of the index in 1970, and so the temperate LPI starts 
from an already reduced baseline. The increase since 1970 may 
be due to species’ populations recovering following improvements 
in pollution control and waste management, better air and water 
quality, an increase in forest cover and/or greater conservation 
efforts in at least some temperate regions (see biogeographic 
realms, page 30). In contrast, the tropical LPI likely starts from  
a higher baseline and reflects the large-scale ecosystem changes 
that have continued in tropical regions since the start of the index 
in 1970, which overall outweigh any positive conservation impacts.
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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 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. Bos-
sen slaan CO2 op, zuiveren water, reguleren het 
klimaat en dempen de gevolgen van overstromin-
gen, landverschuivingen en andere natuurlijke 
rampen. 

De groeiende vraag naar palmolie, een waarde-
vol 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 palm-
olieplantages is in de laatste twintig jaar ver-
achtvoudigd. Belangrijke soorten zoals de Orang-
oetan worden hierdoor in hun voortbestaan be-
dreigd. Verwacht wordt dat de wereldwijde vraag 
naar palmolie tot 2020 zal verdubbelen. WNF 
pleit voor het stoppen van ontbossing en stimu-
leert teeltmethoden die de natuur minder schaden 
en ook sociaal en economisch winst opleveren. 

Orang-oetan met 
jong in Gunung 
Leuser Nationaal 
Park, Sumatra, 
Indonesië
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Natuurdiensten, zoals de bestui-
ving door bijen, de vastlegging van 
CO2 en het leveren van hout, me-
dicijnen 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 

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

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 koffie-
opbrengsten met 20% en een 
verbetering van de kwaliteit 
van de koffie met 27%.

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.

  
Duurzame koffie- 
productie in  
Aranjuez Rivier  
Bassin, Costa Rica
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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 Voetaf-
druk laat zien dat we niet zorgvuldig 
gebruik maken van wat de aarde 
ons biedt. De Ecologische Voetaf-
druk geeft inzicht in de hoeveelheid 
productief land die jaarlijks nodig 
is om de  hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen te produceren voor 
onze consumptie, onze infrastruc-
tuur en voor het absorberen van 
onze CO2-uitstoot. 
De cijfers van 2007 tonen aan dat 
de mondiale Ecologische Voet-
afdruk de afgelopen veertig jaar 
meer dan verdubbeld is. De grote 
toename wordt vooral veroorzaakt 
door meer CO2-uitstoot als gevolg 

we leven oP te Grote voet
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 mondi-
ale hectare per persoon beschikbaar 
is. 

WWF Living Planet Report 2010 page 34

Figure 16: Ecological 
Footprint by component, 
1961–2007 
The Footprint is shown as 
number of planets. Total 
biocapacity, represented 
by the dashed line, always 
equals one planet Earth, 
although the biological 
productivity of the planet 
changes each year. 
Hydropower is included in 
built-up land and fuel wood 
in the forest component 
(Global Footprint Network, 
2010)

Ecological overshoot is growing
During the 1970s, humanity as a whole passed the point at which the 
annual Ecological Footprint matched the Earth’s annual biocapacity 
— that is, the Earth’s human population began consuming renewable 
resources faster than ecosystems can regenerate them and releasing 
more CO2 than ecosystems can absorb. This situation is called 
“ecological overshoot”, and has continued since then.

The latest Ecological Footprint shows this trend is unabated 
(Figure 16). In 2007, humanity’s Footprint was 18 billion gha, or 
2.7gha per person. However, the Earth’s biocapacity was only 11.9 
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 
support their activities (see Box: What does overshoot really mean?).
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Figure 16: Ecological 
Footprint by component, 
1961–2007 
The Footprint is shown as 
number of planets. Total 
biocapacity, represented 
by the dashed line, always 
equals one planet Earth, 
although the biological 
productivity of the planet 
changes each year. 
Hydropower is included in 
built-up land and fuel wood 
in the forest component 
(Global Footprint Network, 
2010)

Ecological overshoot is growing
During the 1970s, humanity as a whole passed the point at which the 
annual Ecological Footprint matched the Earth’s annual biocapacity 
— that is, the Earth’s human population began consuming renewable 
resources faster than ecosystems can regenerate them and releasing 
more CO2 than ecosystems can absorb. This situation is called 
“ecological overshoot”, and has continued since then.

The latest Ecological Footprint shows this trend is unabated 
(Figure 16). In 2007, humanity’s Footprint was 18 billion gha, or 
2.7gha per person. However, the Earth’s biocapacity was only 11.9 
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 
support their activities (see Box: What does overshoot really mean?).
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Biocapaciteit van de aarde

de hoeveelheid hout, pulp en brandhout 
dat een land elk jaar consumeert.

Voetafdruk bos berekend door:

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

Voetafdruk Visgronden 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.

Voetafdruk Co2 Vastlegging berekend door:

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

Voetafdruklandbouwgrond berekend door:

het areaal dat wordt gebruikt voor infra-
structuur inclusief transport, huizen, 
bedrijven en waterreservoirs voor 
waterkrachtcentrales.

Voetafdruk bebouwde grond berekend door:

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

De componenten van de Ecologische Voetafdruk  1961-2007. 
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).
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Wereldkaart van de  
relatieve Ecologische 
Voetafdruk per  
persoon in 2007. Hoe 
donkerder de kleur, des 
te groter de Ecologische 
Voetafdruk per persoon 
(Global Footprint  
Network, 2010)
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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 mon-
diale hectare per persoon beschik-
baar, nu is dat 1,8 mondiale hectare 
per persoon. Terwijl het totaal aan-
tal 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 be-
langrijke mate afhangen van het 
vermogen om op duurzame wijze de 
productiviteit van gronden te verho-
gen en de consumptie daarop af te 
stemmen. 

minder met 
meer mensen

Ecologische voetafdruk
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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 bio-
capaciteit per persoon afgenomen (Global Footprint 
Network, 2010)
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De biocapaciteit is niet evenredig 
verdeeld over de wereld. Tien lan-
den, waaronder Brazilië, China en 
de Verenigde Staten, beschikken 
over meer dan 60% van het produc-
tieve 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 na-
tuurlijke hulpbronnen elders.  

Nederland is hierin een goed voor-
beeld. Binnen de grenzen is niet 
voldoende land beschikbaar om aan 
onze consumptie te voldoen en we 
maken daarom veelvuldig gebruik 
van grondstoffen die elders wor-
den geproduceerd zoals vis, soja, 
palmolie, hout en papier. Nederland 

de onGelijke verdelinG 
van Productief land

behoort tot de top 15 van de meest 
consumerende landen van de we-
reld met een gemiddelde voetafdruk 
van 6,2 mondiale hectare per per-
soon. In Nederland zelf is slechts 
1 mondiale hectare per persoon 
beschikbaar, terwijl bij een eerlijke 
verdeling van alle mondiale hec-
tares 1,8 hectare per wereldburger  
beschikbaar is.
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Wereldkaart van de 
biocapaciteit beschik-
baar per persoon in 
2007.  Hoe donkerder de 
kleur, des te meer bioca-
paciteit beschikbaar per 
persoon (Global Foot-
print Network 2010)
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Niet iedereen leeft op gelijke voet. 
De Ecologische Voetafdruk laat zien 
dat in het gebruik van natuur spra-
ke is van een ongelijke verdeling. 
Met name de hoge-inkomenslanden 
leggen via de consumptie van geïm-
porteerde goederen een onevenre-
dig groot beslag op de beschikbare 
productiegronden. Met als gevolg 
dat door de verandering in landge-
bruik (bos naar landbouwgrond bij-
voorbeeld) de soortenrijkdom zeer 
rap afneemt, vooral in de tropische 
zones. Dit vormt nu al een serieuze 
bedreiging voor de bestaanszeker-
heid van de allerarmsten die voor 
hun dagelijkse levensbehoeften 
grotendeels afhankelijk zijn van hun 
directe natuurlijke leefomgeving.

arme landen subsidiëren 
westerse welvaart

De Living Planet Index per  
landeninkomensgroep. De 
index laat een toename van 5% 
zien in hoge-inkomenslanden, 
25% daling in midden-inkomens-
landen en een 58% daling in lage-
inkomenslanden tussen 1970 en 
2007 (WWF/ZSL, 2010) 0.0
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Verandering in de Ecologi-
sche Voetafdruk per persoon 
in lage inkomenslanden,  
middeninkomenslanden en 
hoge inkomenslanden tussen 
1961 en 2007. De stippellijn geeft 
de gemiddelde mondiale biocapa-
citeit per persoon weer in 2007 
(Global Footprint Network, 2010)
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De gemiddelde mondiale biocapaciteit per persoon in 2007 (1.8 mondiale hectare)

Trends in the Ecological Footprint by income group
The per person Ecological Footprint of low-income countries has 
decreased between 1970 and 2007, while middle-income countries’ 
Footprint has increased slightly. The Ecological Footprint of high-
income countries has not only significantly increased, but dwarfs 
that of the other two income groups (Figure 33).
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De gemiddelde mondiale biocapaciteit per persoon in 2007 
(1.8 mondiale hectare)
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water, een kostbaar Goed 
Water is de bron van leven. Water is 
een schaars en kostbaar goed, nood-
zakelijk voor het behoud van biodi-
versiteit en voor de productie van 
goederen en energie. 70% van de 
oppervlakte van de aarde bestaat uit 
water; slechts 3% hiervan is zoet-
water. Ondanks dat minder dan 1% 
van het water op aarde beschikbaar 
is voor menselijk gebruik, is er ge-
noeg 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. Klimaat-
verandering 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 her-
komst van het water en de mate 
waarin het gebruik ervan negatieve 
gevolgen heeft voor de natuur, 
waterkringlopen en de lokale be-
volking. De uitdaging is bewust met 
water om te gaan en te voorkomen 
dat we door onduurzame watercon-
sumptie 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 bere-
kend 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. 

De gemiddelde mondiale biocapaciteit per persoon in 2007 
(1.8 mondiale hectare)
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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. 

De Human Development Index 
(HDI), ontwikkeld door de Verenig-
de Naties,  is de meest gebruikte 
indicator voor het vergelijken van 
economische en sociale ontwik-
keling van landen en combineert 
inkomen, levensverwachting en 
educatieniveau. Een koppeling tus-
sen 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.  

kiezen voor welzijn
De Verenigde Naties stelt een HDI 
waarde van 0,8 als de drempel voor 
een hoog niveau van ontwikkeling. 
Landen die voldoen aan deze drem-
pel hebben een zeer uiteenlopende 

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
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kiezen voor welzijn

WWF Living Planet Report 2010 page 73

Voldoet aan de minimale 
criteria voor duurzaamheid
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Het duurzaam beheer en gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen bin-
nen 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 Pla-
net Index en de Ecologische Voet-
afdruk, kunnen helpen hierin een 
betere balans te vinden.

Gebruik niet alleen 
bnP om welvaart 
te meten

WWF Living Planet Report 2010 page 73
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Human Development 
Index (HDI) in relatie 
tot de Ecologische 
Voetafdruk. 
(Global Footprint Net-
work 2010, UNDP 2009b)
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Energieverbruik en voedselcon-
sumptie bepalen in belangrijke 
mate de grootte van onze voet- 
afdruk. Om inzicht te krijgen in 
hoe we onze energie- en voedsel-
consumptie naar een duurzaam 
niveau kunnen krijgen, zijn in het 
Living Planet Report 2010 drie 
scenario’s doorgerekend. 
Het business as usual-scenario 
- gebaseerd op de meest be-
scheiden schattingen van de 
Verenigde Naties van groei van de 
wereldbevolking, consumptie en 
klimaatverandering - laat zien dat 
we in 2050 bij ongewijzigd beleid 
2,8 planeten nodig hebben voor 
onze consumptie en de vastlegging 
van CO2 uit fossiele brandstoffen, 
verandering van landgebruik en 
chemische processen.

consumeren binnen 
de Grenzen van 1 aarde

Projectie volgens  
het ‘Business as usual’ 
scenario. (Global Footprint 
Network 2010)

Het WNF gaat ervan uit dat het 
in 2050 mogelijk moet zijn om 
ons energiegebruik voor 95% uit 
hernieuwbare bronnen te halen. Het 
overschakelen op groene energie zal 
de CO2-component in de voetafdruk 
drastisch doen afnemen. 
Onze keuze van het soort voedsel 
heeft een grote invloed op de omvang 
van onze Ecologische Voetafdruk. 
Er is een grote ongelijkheid tussen 
landen als het gaat om consumptie 
van dierlijke eiwitten. 

WWF Living Planet Report 2010 page 89

Figure 34: “Business as 
usual” projections (Global 
Footprint Network, 2010)
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Food consumption 
As wealth increases, people consume more calories and there is 
an increase in the consumption of protein in the form of meat and 
dairy products (FAO, 2006b). To investigate how this affects the 
Ecological Footprint, we replaced the FAO baseline diet with the 
diets from two contrasting countries: Italy and Malaysia.

These two countries differ firstly in their caloric intake 
(3,685kcal in Italy compared to 2,863kcal in Malaysia), and 
secondly in the amount of calories consumed in the form of meat 
and dairy products. The Malaysian diet is made up of 12 per cent 
meat and dairy products, versus 21 per cent in the Italian diet – 
half the amount when total calories are taken into account.

The first model combines the renewable energy scenario 
with the assumption that everyone in the world has an average 
Italian diet (Figure 35a). The second model assumes that everyone 
has an average Malaysian diet (Figure 35b). The outcomes of these 
are markedly different. With 9.2 billion people eating a typical 
Malaysian diet the Footprint reaches just under 1.3 planets by 
2050, whilst following an Italian diet the Footprint in 2050 will be 
closer to 2 planets.
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Figure 35a: A projection 
of the Ecological Footprint 
which combines the 
renewable energy scenario 
with a global average diet 
similar to the diet of an 
Italian (Global Footprint 
Network, FAO, 2006b)

Figure 35b: An 
Ecological Footprint 
projection based on 95% 
renewable energy and  
a Malaysian diet (Global 
Footprint Network, FAO, 
2006b)
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Figure 34: “Business as 
usual” projections (Global 
Footprint Network, 2010)
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Legenda

Food consumption 
As wealth increases, people consume more calories and there is 
an increase in the consumption of protein in the form of meat and 
dairy products (FAO, 2006b). To investigate how this affects the 
Ecological Footprint, we replaced the FAO baseline diet with the 
diets from two contrasting countries: Italy and Malaysia.

These two countries differ firstly in their caloric intake 
(3,685kcal in Italy compared to 2,863kcal in Malaysia), and 
secondly in the amount of calories consumed in the form of meat 
and dairy products. The Malaysian diet is made up of 12 per cent 
meat and dairy products, versus 21 per cent in the Italian diet – 
half the amount when total calories are taken into account.

The first model combines the renewable energy scenario 
with the assumption that everyone in the world has an average 
Italian diet (Figure 35a). The second model assumes that everyone 
has an average Malaysian diet (Figure 35b). The outcomes of these 
are markedly different. With 9.2 billion people eating a typical 
Malaysian diet the Footprint reaches just under 1.3 planets by 
2050, whilst following an Italian diet the Footprint in 2050 will be 
closer to 2 planets.
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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 Malei-
siër. Een Italiaan consumeert 21% 
vlees en zuivel en een Maleisiër 
gemiddeld 12%. Als we deze cijfers 
vertalen naar de hele wereldbe-
volking 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 voed-
selpatroon 1,3 wereldbollen.

Projectie van de Ecolo-
gische Voetafdruk in een 
‘hernieuwbaar energie 
scenario’ gecombineerd 
met mondiaal gemid-
deld het voedselpatroon 
van een Italiaan. (Global 
Footprint Network 2010)
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Figure 35a: A projection 
of the Ecological Footprint 
which combines the 
renewable energy scenario 
with a global average diet 
similar to the diet of an 
Italian (Global Footprint 
Network, FAO, 2006b)

Figure 35b: An 
Ecological Footprint 
projection based on 95% 
renewable energy and  
a Malaysian diet (Global 
Footprint Network, FAO, 
2006b)
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Projectie van de Ecolo-
gische Voetafdruk in een 
hernieuwbaar energie 
scenario gecombineerd 
met mondiaal gemid-
deld het voedselpatroon 
van een Maleisiër. (Glo-
bal Footprint Network 2010)
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De Wereldvoedselorganisatie FAO 
heeft uitgerekend dat de productie 
van voedsel met 70% moet toene-
men om de toekomstige wereldbe-
volking 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 

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 bere-
kening van de FAO wordt nog geen 
rekening gehouden met een toene-
mende vraag naar biomassa voor 
bijvoorbeeld biobrandstoffen om te 
voldoen aan de noodzaak minder 
afhankelijk te worden van fossiele 
brandstoffen. 

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 Middel-
landse 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. 

Blauwvintonijn in de Middelandse zee
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Voedsel zal de komende jaren een 
belangrijk thema worden. Het gaat 
hierbij niet alleen om de vraag hoe 
we ondervoeding en overconsump-
tie kunnen aanpakken, maar ook 
om het zeker stellen van een recht-
vaardige toegang tot voedsel en het 
herzien van onze voedselkeuzes. 
Dit zal onderdeel worden van de 
onderhandelingen over de ontwik-
kelingsrichtingen 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 pro-
ductief land of het vergroten van de 
opbrengsten per hectare. Bijvoor-
beeld door beter management en 
het herstellen van gedegradeerde 
gronden. Maar er zijn ook bedrei-
gingen. Zeker gezien de toene-
mende vraag naar biomassa voor de 
productie van biobrandstoffen. Een 

belangrijke vraag hierbij is hoe zal 
worden omgegaan met de oneven-
redige 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.

Gedorste rijst,  Fillipijnen
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vanzelfsprekend vinden. Denk bij-
voorbeeld aan de waarde van een bij 
die zorgt voor de verspreiding van 
het stuifmeel in de fruitteelt. 

Verduurzaming van handels-
ketens. Nederland is als handels-
natie 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 produc-
tie en handel economisch stimule-
ren en belemmerende regelgeving 
wegnemen. Bedrijven kunnen geld 
en kennis investeren om de toe-
voer van duurzame grondstoffen te 
waarborgen via certificeringsyste-
men zoals FSC voor hout en MSC 
voor vis. Ook kunnen bedrijven 
consumenten voor zich winnen met 
verantwoorde producten.

tenbesparing voor het Nederlandse 
bedrijfsleven.

Aanpassing van het consump-
tiepatroon. Dat betekent beter, 
slimmer en minder consumeren. 
Beter door bijvoorbeeld alleen hout-
producten met het FSC keurmerk te 
kopen. Minder door te letten op het 
eigen energieverbruik en verspil-
ling 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 eco-
nomische waarde gaan toekennen  
aan natuurdiensten die we nu nog 

In 2050 moeten we met meer men-
sen 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 terug-
dringen. 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 kos-

Geef de aarde door!
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Geef de aarde door!

Luchtfoto van de 
kust en eilanden 

van Camarines Sur, 
Bicol, Fillipijnen
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31 mm

De slogan GEEF DE AARDE DOOR wordt volle-
dig in kapitalen geschreven. De slogan wordt altijd 
rechtsonderin geplaatst, met inachtneming van de 
juiste afstanden tot bladkader en teksten (zie afbeel-
ding). De slogan wordt altijd afgebeeld in combina-
tie met een horizontale lijn. Beide elementen zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Typografie
•	 Univers	light	&	bold.
•	 Gebruik	uitsluitend	kapitalen.
•	 Geen	punt	plaatsen.
•	 Geen	‘cursief’	of	‘bold’	variant	gebruiken.

Slogan

GEEF DE AARDE DOOR

WERELD NATUUR FONDS

Logo rechtsonder

•	 Voor	A4	formaat

September 2010

Formaat

31 mm

A5

A4

A3

A2

A1

58 mm44	mm 72 mm 90 mm

10 mm

44	mm

close up

Voor alle uitingen waarop de slogan wordt afge-
beeld geldt dat de drukproeven ter goedkeuring 
voorgelegd dienen te worden aan het Wereld 
Natuur Fonds.


