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Toenemende 
menselijke belasting 
[20/80 dilemma]

Klimaatverandering
[560/450/400 dilemma]

Verrassingen
[999/1 dilemma]

Bedreiging 
biodiversiteit en 
ecosystemen
[60% verlies dilemma]
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Enkele belangrijke definities

Ecosysteem

Ecosysteem 
Diensten

o De baten die mensen krijgen uit het gebruik 
van ecosystemen en biodiversiteit

o De “diensten van de natuur” of “Natuurlijk 
kapitaal”

o Een dynamische, complexe gemeenschap  
met planten, dieren en micro‐organismen in 
wisselwerking met hun niet levende 
omgeving. Elk ecosysteem is een functionele 
eenheid

Biodiversiteit o De variabiliteit van levende organismes: 
binnen individuen (genen); binnen soorten 
en populaties; en tussen soorten en 
ecosystemen

Biodiversiteit is de basis voor alle ecosysteem diensten, 
maar er zijn vele andere argumenten om biodiversiteit en 
ecosystemen te beschermen (bijv. intrinsieke waarde).

Ecosysteem diensten brengen jaarlijks 33,3 biljard op 

Regulerende
diensten

Productie 
dienstenCulturele

diensten

Ondersteunende
diensten
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The intergovernmental Plaform on 
Biodiversity and Ecosystem Services

• Bijna 90% van alle wilde bloeiende planten zijn

afhankelijk van bestuivers.

• Meer dan $577 miljard van de jaarlijkse mondiale

voedsel productie is direct 

afhankelijk van bestuivers.

• Pesticiden, zoals neonicotinoïden, bedreigen

bestuivers wereldwijd.

• Vele maatregelen kunnen genomen worden om 

bestuivers te beschermen

(bijv. meer verschillende habitats, akkerranden, 

duurzame landbouw en traditionele teeltmethoden)
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Er is toenemende bezorgdheid over 
de teloorgang van biodiversiteit

WWF’s Living planet report

https://livingplanet.panda.org/en‐us/
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WWF’s Living planet report

Politieke oplossing: de doelstelling 
van de Biodiversiteit Conventie (CBD) 

(Artikel 1)

… is om biodiversiteit te beschermen, het duurzame 
gebruik van zijn componenten te stimuleren en de 
opbrengsten, die ontstaan door het gebruik, eerlijk en 
solidair te verdelen. 
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Strategisch Doel A: Pak de onderliggende oorzaken 
van biodiversiteitsverlies aan door overheden, 
bedrijven en burgers de noodzaak van 
biodiversiteit bescherming te laten zien

Strategisch Doel B: Verminder de directe druk op 
biodiversiteit en stimuleer duurzaam gebruik

Strategisch Doel C: Verbeter de status van 
biodiversiteit door ecosystemen, soorten en 
genen te beschermen

Strategisch Doel D: Versterk de baten voor iedereen 
van biodiversiteit en ecosysteem diensten 

Strategisch Doel E: Versterk de implementatie van al 
deze doelen door planning, kennis en capaciteit 
ontwikkeling

Oplossingen in de Convention on 
Biodiversity

Er zijn wereldwijd niet alleen grote 
verschillen in levensstijl

PETER MENZEL PHOTOGRAPHY

Bhutan

Japan

Mali Samoa
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Maar ook grote verschillende in consumptie

Mexico

Chaad Duitsland

Verenigde Staten
PETER MENZEL PHOTOGRAPHY

Het belang van 
biodiversiteit in de 
Wetenschappelijke 
motivatie van de
ruim-beneden 2 graden en het liefst 
minder dan 1,5 graad
omhet klimaat te 
beschermen

(Het Parijsverdrag uit 2015)
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Politieke oplossing: De UNFCCC klimaat onderhandelingen

1992 UNFCCC 1993 Berlijn

Doel: 
Stabilisatie van broeikasgas concentraties in de atmosfeer op een 
zodanig niveau dat een gevaarlijke antropogene inmenging met 
het klimaatsysteem wordt voorkomen.

Principes: 
Landen zullen het klimaatsysteem beschermen op basis van gelijkheid 
en in samenhang met hun normale maar gedifferentieerde 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
De ontwikkelde landen nemen het voortouw in het beperken van 
klimaatverandering en de negatieve effecten ervan (afspraak CoP1 in 
Berlijn).

1997 Kyoto 
Protocol

2001 Regels voor 
het Kyoto 
Protocol

Tijdslijn van de UNFCCC klimaatonderhandelingen

2007 Bali Actie
Plan

2009 
Kopenhagen

2010 Cancun 
overeenkomst

2011 Durban 
platform

2013 Warsaw 2014 Lima
2015 Paris: 
nieuwe

doelstelling
2020

UNFCCC tijdlijn

Alle landen moeten, uiterlijk maart 
2016, hun bijdragen (NDC’s) 
indienen, die de nationale
klimaatacties beschrijven, om de 
mondiaal gemiddelde temperatuur
ruim-beneden 2oC of dichtbij 1.5oC te 
houden, relatief tot 1880. In 2020 
(nu 2021) op CoP26 worden NDC’s 
bijgesteld.

UNFCCC tijdslijn

1992 UNFCCC 1993 Berlijn
1997 Kyoto 
Protocol

2001 Regels voor 
het Kyoto 
Protocol
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IPCC TAR ‘Reden tot Bezorgdheid’-diagram (2001)

IPCCs ‘Reden tot Bezorgdheid’ (2001)
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IPCCs ‘Reden tot Bezorgdheid’ (2001)

IPCCs ‘Reden tot Bezorgdheid’ (2001)
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IPCCs ‘Reden tot Bezorgdheid’ (2001)

Risico’s nemen toe in de ‘reden tot 
bezorgdheid’ analyse in IPCC AR5
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De ‘reden tot bezorgdheid’ worden verder 
uitgewerkt voor verschillende sectoren in 
het recente IPCC speciale rapport over het 

1.5oC doel uit 2018.

De kwetsbaarheid verschilt regionaal erg 
sterk!

www.ipccc.ch

Conclusies
• Biodiversiteit, ecosysteemdiensten en 

klimaatverandering staan al ruim 30 jaar op 
wetenschappelijke, politieke en 
maatschappelijke agenda’s.

• De wetenschap omtrent trends en verklaren 
van oorzaak en gevolg is robuust (maar niet 
volledig).

• De klimaatdoelstelling van Parijs is gebaseerd 
op effecten op ecosystemen, maar, indien 
behaald, zal biodiversiteit niet minder 
bedreigd zijn.

• Biodiversiteit en ecosystemen moeten overal 
goed worden beheerd, gebruik ervan moet 
veranderen en klimaatverandering moet 
worden tegengegaan.

• Iedereen moet bijdragen aan integrale klimaat 
en biodiversiteit oplossingen! Een circulaire 
economie, minder consumptie en spullen, en 
een snelle transities naar duurzame energie 
en diëten zijn noodzakelijk.
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Dank voor jullie aandacht: Opmerkingen of vragen?
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