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Natuurbescherming anno 2014 is slim
gebruikmaken van zowel beproefde
methodes als van nieuwe mogelijkheden.
Van gebiedsbescherming en lobby op
hoog niveau tot het online mobiliseren
van onze donateurs en supporters.
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NATUURBESCHERMING
IS MENSENWERK

Door deze gecombineerde aanpak waren we het afgelopen jaar succesvol in
Virunga, het oudste nationaal park van Afrika. De oliemaatschappijen Total
en SOCO staakten na druk van WNF hun beoogde activiteiten in dit werelderf
goedgebied. Voor beschadigd koraal in Belize hebben mensen via een crowd
fundingsactie geld bijeen gebracht om herstel mogelijk te maken.
Er zijn omstandigheden in de buitenwereld waar we geen invloed op uit kunnen
oefenen. Maar waar we dat wel kunnen, doen we dat voor de volle honderd
procent. Onze aandacht blijft uitgaan naar het stoppen van grootschalig biodiversiteitverlies in de ecologisch belangrijkste gebieden op aarde, het aan banden
leggen van de internationale stroperij en het bestrijden van de weer oplaaiende
illegale handel in bedreigde dier- en plantsoorten. Omdat in de keiharde strijd
tegen stroperij klassieke maatregelen niet meer voldoende zijn, ontwikkelen
we een ‘Wildlife Justice Commission’ die alles in het werk gaat stellen om de
drijvende krachten achter stroperij te berechten.

Antony Burgmans,
Voorzitter Raad van
Toezicht
Johan van de Gronden,
Algemeen Directeur

Ook voor de Nederlandse natuur zijn we de afgelopen jaren actiever geworden.
In 2014 brachten we een visie uit op natuurbescherming in eigen land:
‘Wereldnatuur in Nederland’. Ons programma in Nederland blijft een relatief
bescheiden onderdeel van onze totale portefeuille, maar neemt wel in belang toe.
We werken nauw samen met vele deskundige collega’s, van terreinbeherende
organisaties tot kleine, gespecialiseerde instellingen die over een schat aan kennis
beschikken.
Natuurbescherming blijft mensenwerk. De duizenden vrijwilligers die zich het
afgelopen jaar voor het Wereld Natuur Fonds hebben ingezet zijn wij veel dank
verschuldigd. De honderdduizenden donateurs, volwassenen én kinderen, geven
ons elke dag weer vleugels. Veel dank ook aan de giftgevers die ons met grotere
bedragen steunen, aan de partners in bedrijfsleven, maatschappij en overheid,
onze geweldige ambassadeurs alsmede onze grootste donor, de Nationale
Postcode Loterij. Dankzij een extra trekking kunnen we een natuur- en educatiecentrum bij de voormalige plantage Peperpot opzetten, in het tropisch regenwoud
van Suriname.
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LEES MEER
OVER WNF
EN ONS WERK

De reuzenpanda, het icoon van het Wereld Natuur Fonds.
De panda staat symbool voor ons natuurbeschermingswerk.

© FRANS LANTING

NEUSHOORN
De wereld heeft te maken met een ongekende piek in
de illegale handel in wilde dieren, die decennia van
natuurbeschermingswinst teniet dreigt te doen. In 2013
zijn in Zuid-Afrika weer meer neushoorns gestroopt;
1004, tegen 668 in 2012. Olifanten sneuvelen in aantallen van tienduizenden per jaar door toedoen van
stropers. Neushoornhoorn en ivoor brengen enorme
bedragen op in Azië waar de toenemende vraag, die een
culturele oorsprong heeft, moeilijk te beïnvloeden is.
Dankzij de grote inzet van mensen in het veld boekte
het Wereld Natuur Fonds samen met de lokale bevolking
en instanties concrete hoopgevende resultaten. Zo
is in Nepal voor de 2e keer een jaar lang geen enkele
neushoorn gestroopt. Ook is het aantal tijgers in Nepal
toegenomen, van 121 in 2009 tot 198 nu. In Afrika
worden geregeld met succes stropers opgespoord en
bestraft. Een voorbeeld is dat een van de beruchtste
olifantenstropers van Centraal-Afrika drie jaar cel en
een boete van 33.500 euro kreeg opgelegd voor het
stropen van olifanten, ivoorsmokkel en het neerschieten
van een parkranger.

Christiaan: “Het is de hoogste tijd voor een andere koers. De kwade breinen
achter de smokkelnetwerken en corrupte ambtenaren ontspringen nog steeds
de dans. Ik ken het verhaal van een minister die met neushoornhoorn in
zijn koffer werd betrapt en na een dag alweer werd vrijgelaten! Tegelijkertijd
verliezen steeds vaker rangers het leven in de meedogenloze confrontatie met
stropers. De straatwaarde van neushoornpoeder is tot wel een kwart miljoen
euro per hoorn, dus criminele bendes gaan tot het uiterste.”

© WNF-NL

© NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK / STEVE RAYMER / WWF

ACTIVATING
JUSTICE
FOR WILDLIFE

In de keiharde strijd tegen stroperij
zijn klassieke maatregelen niet
meer voldoende. Onder druk van
organisaties als WNF staat wildlife
criminaliteit weliswaar inmiddels
op internationale agenda’s, maar het
gaat niet snel genoeg.

Karianne: “Het moet veel riskanter worden om je in te laten met wildlife
criminaliteit. De pakkans móet omhoog. Het Wereld Natuur Fonds kan nu
dankzij de Nationale Postcode Loterij samen met partners een ‘Wildlife
Justice Commission’ (WJC) opzetten in Den Haag, de juridische hoofdstad
van de wereld. De WJC zal bestaan uit een internationaal team van juristen
en andere specialisten, dat illegale netwerken in kaart brengt en bewijzen
verzamelt waarmee aanklagers in Afrika en Azië stropers en kopstukken van
internationale criminele syndicaten sneller voor het gerecht kunnen slepen.

Christiaan van der
Hoeven, Wildlife
Crime-deskundige

De WJC gaat daarna met de gedetailleerde rapporten en bewijs onder de
arm net zo lang bij overheden aankloppen totdat die actie ondernemen. We
moeten niet langer dulden dat beloften niet worden waargemaakt. Alleen
door ons te verenigen met andere organisaties kunnen we de slagkracht
opbrengen die nodig zal zijn om deze spiraal te doorbreken. De WJC streeft
ernaar om begin 2015 de eerste concrete zaak op te pakken.”
€ 40.000

Karianne Sturms, Hoofd
Juridische Zaken
€ 647.358 ging naar neushoornbescherming in Afrika.
Dat geld is als volgt besteed:

Poeder van de hoorn van neushoorns is in Vietnam een gewild medicijn tegen kanker. Ondanks
dat de werking met geen enkel wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, neemt de vraag naar
dit soort producten in Zuidoost-Azië nog steeds toe. Met acties en campagnes probeert WNF
consumenten bewust te maken van de gevolgen van het gebruik van deze ‘medicijnen’.

Translocatie neushoorns naar andere gebieden en
parken
 Coördinatie neushoornwerk, o.a. opsporing stropers,
DNA-databases en trainingen
	Veldwerk zoals anti-stroperijpatrouilles
 Lobby voor internationale wetten en afspraken

€ 140.158
€ 300.000

€ 167.200
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Ministers van de vijf Arctische landen kwamen in
december 2013 bijeen om over de samenwerking
rondom ijsbeerbescherming te praten. Het Wereld
Natuur Fonds maakte deze IJsbeertop mede mogelijk
en overhandigde tienduizenden handtekeningen aan de
regeringsvertegenwoordigers, met de oproep zich in te
zetten voor de toekomst van de ijsbeer. Met resultaat:
ze ondertekenden een verklaring om meer gebieden te
beschermen voor ijsberen en economische activiteiten
beter te reguleren. De ijsbeerlanden hebben in 2015 een
concreet actieplan gereed.
De IJsbeertop werd gehouden vanwege het 40-jarig
bestaan van het IJsbeerverdrag. Dankzij dit verdrag is
de jacht op ijsberen gereguleerd of verboden, waardoor
het aantal dieren sinds de jaren ’70 is toegenomen.
De belangrijkste bedreiging van ijsberen nu is het
wegsmelten van hun leefgebied door klimaatverandering.
Het zee-ijs dat ze nodig hebben om op zeehonden te
jagen smelt steeds verder en eerder. In 2013 bereikte
het zee-ijs een minimum van 4.809 miljoen km2
(12 september 2013). Daarmee lag het 28 procent onder
het langetermijn-gemiddelde. Deze animatie laat goed
zien wat de gevolgen zijn voor de ijsbeer.
WNF wil dat de natuur op de Noordpool de ruimte en
bescherming krijgt om zich aan te passen aan de snel
veranderende omstandigheden. Het is belangrijk dat grote
beschermde gebieden met elkaar in verbinding staan,
zodat de natuur en de ijsberen als het ware mee kunnen
opschuiven met het veranderende klimaat. Daarom zetten
we ons in voor absolute bescherming van die gebieden.
Daarnaast werkt WNF samen met partners als Eneco,
KLM en Coca-Cola aan schone energie en vermindering
van CO2-uitstoot.

© STEVE MORELLO / WWF-CANON

IJSBEER

Het Wereld Natuur Fonds voerde met een internationale
campagne ‘Draw the Line’ (in Nederland ‘Trek de grens’)
actie tegen de beoogde activiteiten van Total en de Britse
oliemaatschappij SOCO in Virunga, het oudste nationaal
park van Afrika. Dit UNESCO Werelderfgoed is één van
de laatste leefgebieden van de bedreigde berggorilla’s.
We wilden heel duidelijk maken dat er nu echt een grens
overschreden dreigde te worden.
De strijd voor het park was niet ongevaarlijk. Medewerkers
van WNF en lokale NGO’s kregen telefonische doodsbedreigingen. Gelukkig hadden onze acties succes.
Total ging als eerste om en trok zich uit Virunga terug.
Bovendien kondigde het bedrijf aan nooit meer in een
werelderfgoedgebied te zullen boren. SOCO volgde
een paar maanden later met de boodschap zich buiten
Virunga te houden, tenzij de regering van de DRC en
UNESCO alsnog toestemming geven, en zegde toe nooit
in andere werelderfgoedgebieden te zullen boren.
Helaas betekent dit niet dat Virunga nu veilig is gesteld.
Het park ligt middenin een conflictgebied waar krijgsheren azen op mineralen in de grond en houtskool van
bomen. Gelukkig is het wel weer mogelijk om Virunga en
de gorilla’s te bezoeken. Dit levert zowel inkomsten op
voor het beheer van het park als voor de bewoners van
het gebied: dertig procent van het geld gaat rechtstreeks
naar activiteiten die de gemeenschappen ten goede
komen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt tevens dat
Virunga Nationaal Park jaarlijks ruim 1 miljard US dollar
kan opleveren als het gebied duurzaam wordt ontwikkeld.

© NATUREPL.COM / ANDY ROUSE / WWF-CANON

BERGGORILLA

Deelnemers aan het Amazon Region Protected Areasprogramma spraken af om de komende 25 jaar maar
liefst 60 miljoen hectare Amazonebos beschermd te
krijgen, een gebied ter grootte van Frankrijk. In dit
programma werken de Braziliaanse overheid, het Wereld
Natuur Fonds en andere organisaties samen om het
aantal beschermde gebieden in de Amazone uit te breiden
en beter te beheren.
Dat is van groot belang, aangezien afgelopen jaar bleek
dat de ontbossing in de Braziliaanse Amazone met 28
procent is toegenomen ten opzichte van twee jaar eerder.
Waardevolle natuur en diersoorten als de tapir en de
jaguar dreigen daardoor verder in de verdrukking te
komen. Hoewel de jaguar in de Amazone nog niet het
gevaar loopt als soort uit te sterven, is hij op veel andere
plekken waar hij van oorsprong voorkwam samen met de
bossen verdwenen. Ontbossing is de grootste bedreiging
voor het ecosysteem van de Amazone en wordt met name
veroorzaakt door ontginning voor veeteelt en landbouw.
Ook in Nederland spande WNF zich in voor behoud van
de Amazone. Met de De Amazone geeft je levencampagne wilden we laten zien hoe belangrijk het gebied is voor de rest van de wereld. We vroegen aandacht
voor de effecten van de aanleg van waterkrachtdammen
in de Amazone en de zijrivieren, omdat de dammen een
grote bedreiging zijn voor kwetsbare diersoorten als
de rivierdolfijn. Dat deden we onder andere met een
Amazone Festival in Naturalis en met amateur-voetbalclubs die in de aanloop naar het WK voetbal in Brazilië
geld inzamelden om de ontbossing van de Amazone
tegen te gaan. Roeiverenigingen die meededen aan de
actie Roeien voor de Amazone brachten geld bijeen dat
WNF helpt bij de lobby tegen de bouw van dammen in de
Tapajos, een zijrivier van de Amazone.

© FRANS LANTING

JAGUAR

De import van haaienvinnen in Hongkong, de grootste
in- en doorvoerhaven ter wereld van haaienvlees
en -vinnen is in 2013 gedaald met bijna 35 procent.
Het Wereld Natuur Fonds voert sinds 2007 actie in
Hongkong om bedrijven, restaurants en zakenlui ‘Nee’
te laten zeggen tegen haaienvinnen.
Koraal, haaien en zeeschildpadden hebben dringend
betere bescherming nodig. De snelheid en de manier
waarop we de oceanen leegvissen en vervuilen is
rampzalig voor het leven in zee. Als we zo doorgaan
zijn straks veel soorten zeedieren vrijwel helemaal
verdwenen uit onze oceanen.
Tijdens een internationale oceanenconferentie in Den
Haag heeft WNF samen met staatssecretaris Dijksma
de noodklok geluid voor de oceanen, als aftrap van de
oceanencampagne ‘Seastars’. Dijksma beloofde zich
hard te maken voor bescherming van de voedselrijke
Doggersbank, belangrijk als kraamkamer voor onder
andere kabeljauw en wijting, en als leefgebied voor bruinvissen, roggen en zeevogels. Dat is hard nodig, want ook
in onze eigen achtertuin staat het onderwaterleven onder
druk. De afgelopen decennia is de biodiversiteitswaarde
in de Noordzee met 60 procent gedaald. Nog geen halve
eeuw geleden zat de zee vol roggen en haaien. Vissers
vingen blauwvintonijnen van meer dan twee meter en er
werden regelmatig walvissen gesignaleerd. Bescherming
van belangrijke kraamkamers is noodzakelijk voor het
herstel van natuurwaarden en visbestanden. WNF vindt
dat tenminste 30 procent van de belangrijkste gebieden in
de Noordzee zoveel mogelijk moet worden vrijgehouden
van gebruik.

© NATUREPL.COM / CHERYL-SAMANTHA OWEN / WWF-CANON

HAAIEN

© WWF-BELIZE

KORAAL
HERSTELLEN
© WWF-BELIZE

Dankzij een crowdfundingsactie die WNF in de zomer van 2014
hield kunnen Nadia Bood en haar team in Belize aan de slag met
koraalherstel. ‘‘Gelukkig hebben we met een innovatief project al veel
kunnen repareren. De afgelopen periode hebben we al meer dan 10.000
koraalstekken teruggeplant en we gaan er nog eens 12.000 doen.

Nadia Bood,
Mariene Bioloog
voor WNF in het
Meso-Amerikaans
koraalrif in Belize
De crowdfundingsactie bracht
€ 25.340 op. WNF vult dat
aan tot € 40.000 dat als volgt
besteed wordt:
A anleg koraalkwekerijen
en uitplanten koraal
Personeelskosten
Managementkosten
(o.a. voor HR, ICT, etc.)
Veldreizen
Kantoorkosten
Velduitrusting
Training
€ 2 .000
€ 575

€ 2 .355

Het Meso-Amerikaanse koraalrif, na het Australische Great Barrier Reef het grootste ter
wereld, is een belangrijke toeristische trekpleister. Delen van dit prachtige rif zijn door
UNESCO tot werelderfgoed verklaard.

“Vanaf 1995 maakte ik voor het
eerst mee dat er heel veel schade
was aan het rif. Orkanen en
verminderde gezondheid van de
riffen zorgden voor flinke sterfte
van de koralen.’’

€ 2.700

€ 4.426

Hier in Belize werken we aan het beschermen en managen van
belangrijke zeegebieden, die als kraamkamer voor vissen of als
leefgebied van bedreigde zeedieren fungeren. Maar in sommige
beschermde gebieden, zoals in Laughing Bird Caye, zijn de riffen
beschadigd door bijvoorbeeld orkanen. Door het kweken en uitplanten
van snelgroeiend koraal repareren we het rif en proberen we het weer
vitaal te krijgen.
Hoewel ik voor mijn werk vaak in zee te vinden ben, breng ik ook veel
tijd door op het land om te praten over de toekomst van het koraalrif met
verschillende betrokkenen zoals vissers en tourgidsen. Ook werk ik veel
samen met lokale en internationale natuurbeschermers. Samenwerking
is heel belangrijk, want alleen kunnen we het rif niet beschermen.
Gelukkig zijn steeds meer mensen bereid te helpen.
De gezondheid en status van het koraal worden regelmatig gecheckt.
Onder water aan het werk zijn is iedere keer weer een bijzondere
ervaring. Ik kan mijn gevoel niet goed beschrijven wanneer ik het
prachtige koraal en de zeedieren zie. Daarom wil ik ervoor zorgen dat
het wordt behouden, zodat ook volgende generaties van dit bijzondere
schouwspel onder water kunnen genieten. Eigenlijk zou iedereen dit een
keer moeten ervaren - mits je voorzichtig duikt natuurlijk.”

€ 15.000

€ 12.783
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Het totale aantal tijgers in het wild wordt geschat op 3200.
Het Wereld Natuur Fonds streeft ernaar dat dat aantal in
2022 is verdubbeld, maar dat wordt nog een hele kluif. Een
paar tijgerlanden die zich op de Tijgertop in St. Petersburg
in 2010 aan dat streven hebben gecommitteerd moeten meer
onderzoek doen om te kunnen vaststellen waar hun tijgers
zitten en hoeveel het er zijn, zo bleek afgelopen jaar. Anders is
het moeilijk om gericht in te grijpen en effectief bescherming
te geven.
Tijgers hebben bescherming nodig omdat ze hun leefgebied
verliezen en daardoor vaker met mensen in aanraking komen,
wat leidt tot conflicten. En bescherming tegen stropers die
illegaal op tijgers jagen, omdat ze veel geld opleveren voor
gebruik in traditionele Chinese medicijnen. Tijgers worden
ernstig bedreigd.
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Dankzij
gebiedsbescherming ziet het er voor de Siberische tijger in het
uiterste oosten van Rusland gunstig uit: het aantal is stabiel
met 475 dieren die hun territorium snel aan het vergroten zijn.
Getuige de beelden op cameravallen trekken ze ook China in
waar nu een populatie van ongeveer 20 Siberische tijgers leeft.
WNF adviseerde de Russische overheid bij nieuwe wetgeving
voor beschermde gebieden. Alle kerngebieden voor tijgers
hebben nu een beschermde status.
In Nepal werken WNF, overheid en bevolking nauw samen aan
het terugdringen van stroperij. Dat heeft vruchten afgeworpen:
het aantal Bengaalse tijgers is tussen 2009 en 2013 gegroeid
van 121 naar 198 tijgers in het wild. Verschillende stropers en
handelaren in bedreigde dieren zijn opgepakt en berecht. Nepal
is het eerste land waar op initiatief van WNF getest is met
eco-drones, onbemande vliegtuigjes in de strijd tegen stropers.
De vooruitzichten zijn hoopvol.

© DAVID LAWSON / WWF-UK

SIBERISCHE TIJGER

© WWF-CANON / RICHARD STONEHOUSE

WNF IN
NEDERLAND
Nederlanders zijn geïnteresseerd in ons werk en denken
graag met ons mee. De lezingenreeks die we in samenwerking met de Universiteit Utrecht organiseerden over
duurzaamheid was erg druk bezocht. Op de Internationale
Architectuur Biënnale in Rotterdam met thema Urban
by Nature liet WNF zien welke impact de toenemende
verstedelijking op ons leven en op de natuur kan hebben.
In de Millingerwaard vierden we dat verschillende
partijen zoals kleiwinners, overheden en natuurorganisaties al 20 jaar met elkaar samenwerken aan
herstel van natuur. Het landschap is ingrijpend
veranderd en omgevormd tot een prachtig natuurgebied,
waar dieren én mensen kunnen gaan en staan waar ze
willen. Het gebied is een voorbeeld voor ons rivierenwerk in Nederland en wereldwijd. In mei van dit jaar
hebben WNF-LifeGuards er twee otters uitgezet, een
mannetje en een vrouwtje. De otter is bezig met een
heuse comeback in Nederland nadat het dier halverwege
de vorige eeuw helemaal was verdwenen.
Veel mensen willen meer doen dan geld geven of ons
liken op social media, en dat kan ook. Onze vrijwilligers
organiseerden in het hele land activiteiten zoals een
candlelight dinner tijdens Earth Hour of een droogvaltocht op het wad. Kinderen en volwassenen gingen mee
op speurtocht met een gids in het bos of in de duinen.
En heel veel kinderen kregen op school een gastles van
een WNF-vrijwilliger.

605

700

€ 153.557

BIJNA 137.000

€ 10.762

RUIM 3.200

140

VOLGERS EN VRIENDEN
HEEFT WNF OP SOCIAL
MEDIA, VIA FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM,
PINTEREST EN LINKEDIN.
ONZE WNF-VIDEO’S
HADDEN MEER DAN
1.600.000 WEERGAVEN
OP YOUTUBE.

JONGEREN (LIFEGUARDS,
RANGERS EN BAMBOEKIDSZ)
ZIJN LID VAN HET WERELD
NATUUR FONDS.

UUR PER WEEK
BESTEEDDEN DE
VRIJWILLIGERS UIT
DE WNF-REGIOTEAMS
AAN HET WNFVRIJWILLIGERSWERK,
WAT NEERKOMT OP RUIM
15 FTE PER WEEK.

LEVERDE ONZE EERSTE
CROWDFUNDINGSACTIE
OP, DANKZIJ 195
INVESTEERDERS VOOR
EEN ECO-DRONE.

ACTIES HEBBEN WNFVRIJWILLIGERS ZELF
GEORGANISEERD OF
ONDERSTEUND, VAN
REGIONALE RANGERDAGEN EN GASTLESSEN
OP SCHOLEN TOT
ONDERSTEUNING VAN
GROOTSCHALIGE EVENTS
ZOALS EARTH HOUR
EN DE AFTRAP VAN DE
RANGERACTIE.

VRIJWILLIGERS ZIJN DOOR
HET HELE LAND ACTIEF
VOOR WNF.

HEBBEN WNF-RANGERS
DIT JAAR OPGEHAALD
MET DE ACTIE ‘GEZOND
KORAAL? HELP
ALLEMAAL!’

ZEER BETROKKEN
MENSEN DIE HET WNF
IN HUN TESTAMENT
HEBBEN OPGENOMEN
BEZOCHTEN ONZE
JAARLIJKSE VOORJAARSBRUNCH IN MEI.

© TWAN TEUNISSEN/ARK NATUURONTWIKKELING

RUIM 227.000

Argentinië heeft een enorm en ook kwetsbaar gebied van
3,4 miljoen hectare in de Patagonische Zee uitgeroepen tot
zeereservaat. De zogenoemde Burdwoodbank, die even groot
is als Nederland, is rijk aan koudwaterkoraal, albatrossen,
zeeleeuwen, walvissen en orka’s. Het Wereld Natuur Fonds en
andere organisaties hebben zich jarenlang ingespannen voor
dit resultaat.
Na ruim vijftien jaar inzet is het WNF en anderen gelukt
om Tic-Toc, een van de waardevolste kustgebieden bij Chili,
door de Chileense regering te laten uitroepen tot beschermd
zeegebied. Dit geeft de bescherming van bedreigde
walvissen en dolfijnen een enorme impuls. De blauwe vinvis
bijvoorbeeld gebruikt Tic-Toc ’s zomers als kraamkamer en
voor voedsel.
Door de groei van de wereldbevolking wordt het kweken
van vis (aquacultuur) steeds belangrijker voor de voedsel
voorziening. Daarom werkt WNF aan verantwoorde
viskweek middels het ASC-keurmerk. Met Rabobank is
WNF een pilotproject gestart om de zalmkweeksector in
Chili, de tweede leverancier van kweekzalm ter wereld,
te verduurzamen. Chili beschikt over unieke natuur met
kustgebieden die fungeren als kraamkamer voor bedreigde
walvissoorten en dolfijnen. Door de verduurzaming met het
ASC-keurmerk worden die kraamkamers niet gebruikt voor
zalmkweekbassins.
Om duidelijk te maken dat je zelf kunt bijdragen aan een
gezonde zee met walvissen en genoeg vis, organiseerde
WNF vorig jaar september de eerste Bewuste Visweek. In 85
procent van de Nederlandse supermarkten werden klanten
aangespoord om te kiezen voor vis die duurzaam gevangen
(MSC) of verantwoord gekweekt is (ASC). Deze keurmerken
garanderen dat de visbestanden goed worden beheerd, dat
kwetsbare kustgebieden worden ontzien en dat voorwaarden
worden geschapen om ook in de toekomst een groeiende
wereldbevolking van vis te voorzien.
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WALVIS

Ten behoeve van de orang-oetan is in het bosreservaat
Ulu Segama op Maleisisch Borneo in totaal 2400
hectare bos hersteld, qua oppervlakte vergelijkbaar
met Ameland. Bij de aanplant zijn ook boomsoorten
gekozen die fruit leveren waar de orang-oetan dol op
is. En dat werkt, want in het nieuwe leefgebied is hij
al gesignaleerd. Heel Ulu Segama is bovendien
FSC-gecertificeerd. Dat biedt veiligheid op de lange
termijn voor de orang-oetan, die de afgelopen decennia
grote delen van zijn leefgebied zag verdwijnen.
Tussen 1990 en 2010 is naar schatting 3,5 miljoen
hectare bos, een gebied bijna zo groot als Nederland,
gekapt voor de aanleg van oliepalmplantages. Palmolie
is wereldwijd de meest gebruikte plantaardige olie, die
in ruwweg de helft van alle voorverpakte producten
in de supermarkt gebruikt wordt. Duurzame palmolie
voor consumentenproducten, zoals margarine,
koek, chocolade, cosmetica en zeep is steeds beter
verkrijgbaar. Maar uit de nieuwste editie van de Palm
Oil Buyers’ Scorecard van het Wereld Natuur Fonds
blijkt dat supermarktketens en levensmiddelenconcerns
te weinig doen om over te stappen op duurzame
palmolie. Met het huidige tempo lossen zij hun eigen
belofte niet in om rond 2015 alleen palmolie in te kopen
waarvoor geen regenwoud is gekapt.
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ORANG-OETAN
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Rosenda Chandra Kasih,
Programmaleider in
Sebangau, Kalimantan,
Indonesisch Borneo
Dit is wat WNF het afgelopen
jaar uitgaf aan bescherming van
de orang-oetan op Borneo:
 alimantan - Indonesie
K
Sabah - Maleisie
Sarawak - Maleisie
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NIEUW BOS
VOOR DE
ORANG-OETAN

In de bossen van Sebangau
(op Indonesisch Borneo) leeft de grootste
orang-oetanpopulatie ter wereld. Tijdens
het bewind van president Soeharto is
hun leefgebied ernstig aangetast, omdat
hij ontbossing en ontwatering voor
rijstvelden stimuleerde.

“Sebangau raakte ernstig beschadigd; het is een veengebied en door
houtkap en de aanleg van kanalen om de bomen en water af te voeren
droogde de veenbodem uit. Er ontstonden vaak (ondergrondse)
veenbranden, die over heel grote oppervlaktes woedden en waar
ook heel moeilijk iets tegen te doen was. In 2004 werd een deel van
Sebangau uitgeroepen tot Nationaal Park en is de ontbossing en
ontwatering gelukkig een halt toegeroepen. Door bomen te planten en
dammen aan te leggen in de afvoerkanalen om het water binnen het
gebied te houden, zijn we al een heel eind gekomen met herstel van het
natuurlijk evenwicht. Met als gevolg dat de orang-oetanpopulatie de
laatste jaren stabiel is op zes- tot negenduizend.
Helaas rukken ook hier de palmolieplantages op. Sebangau en zelfs
het Nationaal Park staan onder druk. Palmolie levert simpelweg veel
geld op voor een land in ontwikkeling zoals Indonesië. Terwijl het ook
op een manier kan die onze oerbossen laat staan, bijvoorbeeld door
te werken aan hogere opbrengsten op bestaande plantages of nieuwe
plantages alleen aan te leggen op braakliggend land. WNF probeert dat
te bewerkstelligen door met palmolieproducenten afspraken te maken
over verantwoorde teelt die niet ten koste gaat van de natuur.

Totaal € 389.000
€ 8.250

€ 189.000
€ 191.750

Bij het herstel en het stoppen van verdere achteruitgang van de
veenbossen van Sebangau proberen we de lokale bevolking zoveel
mogelijk te betrekken. Samen planten we bomen met voedsel voor de
orang-oetans en oogsten we duurzame rotan voor IKEA. Maar ook
viskwekerijen, brandweerbrigades en educatieprogramma’s hebben
we samen met hen opgezet. Het heeft op de mensen van de Dajakgemeenschap waar ik deel van uitmaak grote invloed gehad, ze zijn er
economisch en sociaal op vooruit gegaan.”
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Door het kweken en aanplanten van bomen met vruchten die orang-oetans graag eten,
herstellen we beschadigde bossen en verhogen we de overlevingskansen van deze
bedreigde mensapen.

FINANCIËN

WAT GAVEN
WE UIT
x € 1.000

Met steun van onze 800.000 donateurs en 3.200 vrijwilligers heeft het
Wereld Natuur Fonds in 2013/2014 ruim € 60,5 miljoen aan inkomsten
ontvangen. Wij zijn onze vrijwilligers, donateurs, LifeGuards, Rangers
en Bamboeclubleden zeer dankbaar voor de bijdrage van hun kostbare
vrije tijd en financiële steun. Ook de Nationale Postcode Loterij,
erflaters en trouwe bedrijvenpartners zijn wij zeer erkentelijk voor hun
financiële bijdragen. Gezamenlijk maken zij ons werk mogelijk. Samen
beschermen we de natuur.

WAT KREGEN
WE BINNEN
x € 1.000

3,9 %

NATUURBESCHERMING
NEDERLAND
€ 2.335

64,8 %

13,4 %

NATUURBESCHERMING BUITENLAND
€ 39.233

VOORLICHTING
& EDUCATIE
€ 8.110

12,1 %

4,6 %
€ 1.352

SUBSIDIES OVERHEDEN

EIGEN
FONDSENWERVING
€ 7.314

BEHEER EN
ADMINISTRATIE
€ 2.800

€ 3.204

RENTEBATEN EN
BATEN UIT BELEGGINGEN

€ 747
OVERIGE

BESTEED AAN
DOELSTELLINGEN
€ 49.678 / 82,1 %

€ 15.900

NATIONALE POSTCODE LOTERĲ

1,2 %

OVERIGE FONDSENWERVING
€ 698

€ 23.555
CONTRIBUTIES

€ 1.882

SPONSORING & ROYALTIES

€ 9.600

€ 3.421

NALATENSCHAPPEN

TOTAAL BATEN
€ 60.595
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GIFTEN

€ 934

DONATEURSACTIES

Van elke euro die het Wereld Natuur Fonds ontving is in 2013/2014 in
totaal 82 cent aan onze doelstellingen besteed. Er ging 65 cent naar
natuurbescherming in het buitenland, 4 cent naar natuurbescherming
in Nederland en 13 cent naar voorlichting en educatie. Wij gaven 13 cent
uit aan werving van onze baten: 12 cent aan onze eigen fondsenwerving
en 1 cent aan overige fondsenwerving zoals het verkrijgen van
subsidies, gezamenlijke acties met de Nationale Postcode Loterij en
vermogensbeheer. In totaal 5 cent per euro werd besteed aan beheer en
administratie.

Onze jaarrekening geeft een uitgebreide financiële verantwoording van
het afgelopen jaar.
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Het Wereld Natuur Fonds vecht voor het behoud van
bedreigde dieren en de prachtige natuur. Overal ter wereld
zetten duizenden mensen zich elke dag opnieuw keihard en
vol passie in voor een leefbare aarde. We boeken successen,
maar het tempo waarin de mens de aarde verbruikt, is
nauwelijks bij te houden. Daarom willen we in 2015 groots
uitpakken om mensen te betrekken bij onze uitdagingen. Met
meer donateurs kunnen we meer doen aan de bescherming
van de natuur wereldwijd en samen de aarde doorgeven aan
toekomstige generaties.
In 2015 blijft WNF zich inspannen voor de natuur op onze
planeet. Dat doen we in meer dan 80 landen, in vergaderzalen
en in het veld, samen met miljoenen sympathisanten. Een
van de speerpunten waar we ons komend jaar op richten is
het voorkomen van conflicten tussen mensen en dieren, op
die plekken waar leefgebieden van bijvoorbeeld tijgers en
ijsberen afnemen. De Wildlife Justice Commission wil in 2015
de eerste zaak oppakken, om zo concrete stappen te zetten
tegen stroperij. Onderzoek naar de sneeuwluipaard en een
beschermingsplan voor de rivierdolfijn zijn voorbeelden van
ons werk voor bedreigde dieren het komende jaar. Ook richt het
Wereld Natuur Fonds zich meer op de natuur in Nederland, als
onlosmakelijk onderdeel van de natuur op aarde.
Blijf op de hoogte van ons werk via Facebook, Twitter,
Pinterest, Instagram en wnf.nl.
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82 CENT
Van elke euro gaat 82 cent naar
onze natuurbeschermingsdoelstellingen.

RUIM 3.200
Ruim 3.200 enthousiaste
vrijwilligers zijn door het
hele land actief voor WNF.

+80
WWF is actief in meer dan
80 landen, op 5 continenten
en heeft meer dan 5 miljoen
sympathisanten.

WWW.WNF.NL

www.wnf.nl

NL

Onze missie
Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat
is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in het
belang van de mens die de natuur nodig heeft.

Het Wereld Natuur Fonds
wordt in Nederland gesteund
door 800.000 donateurs,
WNF-LifeGuards,
WNF-Rangers en WNFBamboekidsz.
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