
Het mooie van groot, alarmerend nieuws is dat het veel aandacht trekt. Het creëert 
urgentie, bereidheid tot actie. Dat zagen we onlangs bij de publicatie van het WWF Living 
Planet Report. Sinds 1970 is de populatie van gewervelde dieren in de wereld met 
gemiddeld 68% afgenomen. Nog maar een derde is over van wat er vijftig jaar geleden 
rondliep, -kroop, -zwom, of -vloog. In 2018 werd de teruggang al op 60% geschat, ook al 
alarmerend. 
Het nadeel van groot, alarmerend nieuws is dat het te abstract is. Iedereen is tegen het 
uitsterven van dieren en de achteruitgang van biodiversiteit. En maar weinigen zijn bereid 
daar in hun dagelijks leven echt wat aan te doen. Door bijvoorbeeld minder of geen vlees te 
eten, te kiezen voor duurzame producten, of fors te doneren aan natuurbescherming.  
 
Het is duidelijk dat doormodderen op de huidige weg geen soelaas biedt. Dat zien we in 
Nederland: denk aan het stikstofprobleem, de ernstige achteruitgang van weidevogels, of 
het verdwijnen van insecten. Maar ook in Europa en ver daarbuiten. Het besef begint door 
te dringen dat naast klimaatverandering de wereld nog een zeer ernstig ecologisch 
probleem heeft: de vernietiging van ons ecosysteem. Net zo urgent, net zo alarmerend. Niet 
voor niets waren klimaat en biodiversiteit de twee pijlers van de doorbraakconferentie van 
de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992.   
 
De komende maanden worden cruciaal voor de natuur: in de Europese Unie zal de nieuwe 
Biodiversiteitsstrategie worden aangenomen. In de VN zal een nieuw Biodiversiteitsverdrag 
worden gesloten, dat voor natuur moet doen wat het Parijse verdrag voor klimaat heeft 
betekend. Beide zullen alleen het nodige effect hebben als deze ambitieus zijn en tot actie 
gaan leiden. Stoppen met het huidige doormodderen.  
 
Nederland heeft historisch altijd een grote rol gespeeld bij internationale 
natuurbescherming. Zo waren wij geestelijke vader van het Europese natuurnetwerk, 
Natura 2000. Die tijd is niet meer. De schriftelijke reactie op het voorstel voor de Europese 
Biodiversiteitsstrategie is ronduit negatief en afhoudend. En in Brussel stelt Nederland zich 
op als een van de grootste tegenstanders van de voorstellen. Zo wil het kabinet alleen 
streefdoelen en geen afdwingbare doelen. Zal er zorgvuldig gekeken moeten worden naar 
draagvlak onder burgers en andere belanghebbenden (lees: landbouw en industrie). Moet 
rekening gehouden worden met de nationale context. En als klap op de vuurpijl: “verlies van 
biodiversiteit is een mondiaal probleem en het is belangrijk dat Nederland deze uitdagingen 
niet alleen aangaat”. Aldus het land dat op Europese lijstjes onderaan bungelt.  
 
Wij roepen het kabinet dringend op het verlies aan biodiversiteit en daarmee de enorme 
bedreiging voor de leefbaarheid van onze planeet met hoge urgentie aan te pakken en 
nationaal en internationaal daarnaar te handelen. Dat begint bij het actief steunen van de 
voorstellen voor de nieuwe Europese Biodiversiteitsstrategie en dus te stoppen met de 
huidige blokkerende houding. Daarnaast zal Nederland in VN-verband een veel actievere en 
vooral positievere rol moeten spelen bij de totstandkoming van het nieuwe 
Biodiversiteitsverdrag. Dat betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden ten 
faveure van de natuur. Ook als dat in de nationale context moeilijk is. Als wij Nederlanders 
willen dat de Amazone beter beschermd wordt, zullen wij ook bereid moeten zijn zelf 
maatregelen te nemen die tegen bepaalde bestaande belangen ingaan. Het draagvlak 
daarvoor komt niet vanzelf, maar daar zal hard voor moeten gewerkt worden. Maar dat 



draagvlak zal uiteindelijk groot zijn, want niemand wil over enkele jaren concluderen dat de 
grootste massa-extinctie sinds het verdwijnen van de dinosaurus onder onze eigen ogen 
heeft plaatsgevonden. 
 
Gerben-Jan Gerbrandy 


