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--Wat is de rol van WWF bij het tot stand komen van wildparken? 
 

WWF helpt bij de totstandkoming van wildparken, maar een overheid van een land 

neemt hiertoe het besluit. Bij zo’n proces zijn niet alleen natuurorganisaties betrokken, 

maar ook andere lokale organisaties en natuurlijk de mensen die er wonen, de lokale 

bevolking. Samen wordt er gewerkt aan het realiseren van beschermde gebieden. Voor 

WWF betekent dit o.a. onderzoek doen (o.a. door cameravalonderzoek), adviseren aan 

overheden over de juiste plek van een toekomstig beschermd gebied, consultatie met 

lokale bevolking, etc. 

 

Beschermde gebieden -op land en in zee- zijn enorm belangrijk want het zijn de 

gebieden met de meest unieke, waardevolle (soms kwetsbare) natuur. Voor sommige 

soorten (zoals gorilla’s, bosolifanten) is het ook het enige veilige toevluchtsoord. Het is 

onze missie om dit soort gebieden te beschermen: Voor dieren en mensen die ervan 

afhankelijk zijn.  

 
  
--Als wildparken eenmaal bestaan, wat is jullie rol dan? 
 
Ons werk in bestaande parken varieert van management van een park, trainen van 

rangers in het monitoren van wilde dieren, e.d. In heel veel gebieden waar we werken 

waren al beschermde gebieden (en zijn we niet vanaf het begin betrokken geweest). In 

elk gebied is onze rol anders. De maatregelen die een overheid treft rond 

toegankelijkheid en gebruik van grondstoffen binnen beschermde gebieden verschillen 

per gebied. Een beschermd gebied betekent zelden dat een mens niet meer in een 

gebied mag komen.  
  
--WWF wil dat in 2030, 30% van de wereld natuurpark is. 
  
Dit getal komt niet van WWF. Het gaat om 195 landen, waaronder Nederland, die in het 

Biodiversiteitsverdrag (CBD) hebben vastgelegd dat in 2030 30% van de aarde (land en 

zee) beschermd gebied is. Het zijn internationale doelen die zijn gesteld. Om ervoor te 

zorgen dat de aarde leefbaar blijft is het van belang om minstens 30% land/zee te 

beschermen. Dat is hard nodig als je weet dat in de afgelopen 50 jaar het aantal 

dierpopulaties gemiddeld met 60% is afgenomen. Ook met het oog op gevolgen van 

klimaatverandering is het van belang om gebieden te beschermen. Afspraken over 

beschermde gebieden maak je niet alleen voor dieren. We zijn allemaal afhankelijk van 

de natuur (voor water, voedsel e.d.) dus uiteindelijk doen we dit ook voor onszelf. Een 

beschermd gebied betekent zelden dat een mens niet meer in een gebied mag komen. 

Dit percentage van 30% is inclusief de beschermde gebieden die door lokale 

gemeenschappen worden beheerd (de community conservation areas). Juist ook lokale 

gemeenschappen zijn van hun voedselvoorziening afhankelijk van de natuur.  

 
--Wij hebben gesproken met mensen in Kaziranga, India die eerst woonden op een plek 
dat nu wildpark is. In veel wildparken wonen geen mensen meer. Is dat beter voor de 
wilde dieren? 
 
Het is een vergissing dat een beschermd gebied betekent: mensen eruit en wilde dieren 

erin. Er zijn zo veel verschillende vormen van bescherming. De specifieke maatregelen 

waar inwoners mee te maken krijgen worden bepaald door een nationale overheid. Soms 

moeten bijvoorbeeld landbouwgronden worden verplaatst om te voorkomen dat mensen 

last krijgen van dieren op hun gronden. Voor wilde dieren is het het beste als gebieden  
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met elkaar verbonden worden, zodat ze afhankelijk van seizoen kunnen migreren en de 

ruimte hebben zodat de dieren minder snel dichter bevolkte gebieden verstoren. In India 

en het grensgebied met Nepal ijveren wij voor corridors, waar wilde dieren gebruik van 

maken. Voordeel hiervan is ook dat je dan weet waar de dieren zijn zodat er ook minder 

conflicten met mensen zullen ontstaan.  

 

  
-- Mens/ dier conflict. De dieren komen uit het wildpark, vertrappen de oogst of een bijt 
een tijger een koe dood. Zo’n 150 koeien worden per jaar gedood door tijgers, bij het 
Kaziranga NP. WWF regelt deze compensatie. Bewoners klagen dat er te weinig 
compensatie is. 
 
Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat boeren gecompenseerd willen worden. In Nederland 

is dat ook een discussiepunt sinds de wolf terug is. En daarom moet dat ook goed 

geregeld zijn. De overheid is verantwoordelijk voor compensatieregelingen, maar in veel 

landen duren deze procedures enorm lang of overheden van sommige landen hebben 

simpelweg geen geld. WWF springt soms in dit gat om mensen in de eerste periode te 

ontlasten. Daarom heeft WWF in diverse landen een compensatieregeling geïntroduceerd 

omdat de blijvende steun van de bevolking voor wilde dieren essentieel is. Dat doen we 

ook in India. Binnen 24 uur schieten we een bedrag voor zodat de mensen een buffer 

hebben totdat de overheid uitbetaalt. Ook helpen we boeren in landen zoals Mongolië om 

kralen voor vee te bouwen die sneeuwluipaard-proof zijn zodat hun dieren niet meer 

worden opgevreten.  

 
  
--Wat hebben de lokale bewoners voor voordeel aan de wildparken? Toerisme? 
WWF organiseert ism Natural Habitat Adventures reizen naar oa Kaziranga NP. 
 
Ons kantoor in India werkt rond Kaziranga NP volop aan toerismeprojecten voor de lokale 

bevolking. Dat doen we overigens op meer plekken om mensen een duurzame bron van 

inkomsten te geven, zoals bijvoorbeeld een homestay in Bardia National Park in Nepal. 

Een initiatief van WWF Nepal (de Nederlandse reisorganisatie All for Nature heeft de 

homestay opgenomen in het programma voor Nepal. Je slaapt dan bij mensen thuis).   

 

Natural Habitat Adventures is een private reisorganisatie (met een partnership met WWF 

US. WWF Nl is hier niet bij betrokken). Via deze reisorganisatie komen elk jaar zo’n 100 

toeristen naar Assam, waar ze gemiddeld 3 nachten verblijven in Diphu river lodge. De 

mensen die in de lodge werken komen voornamelijk uit de omgeving. Wat ook vaak 

gebeurt is dat gemeenschappen grond leasen of verkopen aan lodges en resorts. Op die 

manier verdienen ze er geld aan.  

 

 
--Op dit moment wordt er veel gesproken over militarisering van de wildparken. Hoe 
kijken jullie daar tegen aan? Logisch gevolg van de strijd tegen het stropen? 
 
De context waarin wij ons werk doen, is keihard geworden:  

*Sinds 2007 is stroperij in handen van internationale criminele organisaties.  

*Illegale handel in wildlife is ‘big business’.  

*Stropers komen op bestelling met zwaar geschut beschermde gebieden in op zoek naar 

hoorn van neushoorns of slagtanden van olifanten.  
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*Waren het vroeger een handjevol stropers, tegenwoordig trekken internationale 

criminele syndicaten. Deze bendes verdienen miljoenen met illegale handel in wildlife. 

Dat gaat boven de pet van een natuurorganisatie en is een zaak voor de internationale 

gemeenschap. 

*Rangers, de mensen op de grond, zijn vaak slecht toegerust. Elk jaar komen er 

wereldwijd gemiddeld 100 om tijdens hun werk.  

 

Topprioriteit voor WWF is dan ook het aanpakken van de vraag (veelal uit Azië) naar dit 

soort producten. Geen vraag = geen stropers. Daarnaast is het verbeteren van de 

sociaal-economische positie van mensen die in de omgeving van beschermde gebieden 

worden heel belangrijk. Soms is stroperij de enige bron van inkomsten voor mensen om 

het hoofd boven water te houden. Het is van belang om mensen andere bron van 

inkomsten te bieden. Ook daar werkt WWF wereldwijd aan. Dat kunnen wij niet alleen 

doen en we lobbyen al langere tijd bij de internationale gemeenschap om te helpen. Ter 

vergelijking: In de aanpak van internationale drugshandel wordt veel meer geld gestoken 

dan in de aanpak van wildlife crime, terwijl deze handel ook een ontwrichtende werking 

heeft in sommige Afrikaanse landen.  

 

We kunnen in sommige gevallen zelfs ons werk niet meer doen. Zoals in Mexico, waar 

drugsbaronnen het voor het zeggen hebben en waar de illegale handel in totoaba (er is 

een enorme vraag naar de zwemblaas van deze vis vanuit China) de ondergang dreigt in 

te luiden van de vaquita. De teams van WWF en partner SeaShepherd zijn zo ernstig 

bedreigd dat we ons hebben moeten terugtrekken. Dit is wat er gebeurt als een overheid 

de touwtjes niet in handen neemt.  

 
  
 --In het beleidsstuk mbt Kaziranga NP 2014  staat: 
“Crime against environment, forests and wildlife are the worst of crimes, and nothing can 
be more serious than these, not even human rights violations; and ever if a question arises 
as to which rights shall get higher priority, it shall not be the human rights.” (p. 104). 
Daarnaast gaat het over ‘shoot on sight’ en ‘Kill the unwanted’. Hoe kijken jullie hiertegen 
aan? 
 
De status van het rapport is door Zembla onjuist geïnterpreteerd. Het is namelijk geen 
‘beleidsdocument’. Dit lijvige rapport is in 2014 geschreven door de toenmalige ‘field 
director’ van Kaziranga National Park, de heer Yadava. Het is geschreven ivm een zaak die 
diende voor het Hooggerechtshof en moest antwoord geven op de vraag wat de Indiase 
overheid deed om neushoorns te beschermen. Het Wereld Natuur Fonds was een van 60 
andere organisaties/experts, inclusief leiders van lokale gemeenschappen, die om input zijn 
gevraagd. WWF India heeft input gegeven over natuurbescherming en corridors, translocatie 
van neushoorns e.d. WWF heeft niet meegeschreven aan dit rapport, we hebben het niet 
‘goedgekeurd’ en we hebben ook geen review gedaan. WWF India had Zembla ter plekke 
graag nadere uitleg gegeven. Het kantoor van WWF in Nederland is niet op de hoogte van dit 
rapport omdat wij geen antistroperijprojecten financieren in India. In zijn algemeenheid 
geldt dat WWF nooit zou instemmen met een ‘shoot to kill beleid’ van een overheid. Onder 
geen enkel beding.  
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--in Kaziranga zijn in de jaren 2014/2015/2016 meer dan 50 mensen gedood. Volgens de 
lokale bewoners lang niet allemaal stropers… 
 
Lastig om hierop te reageren want we weten de ins en outs niet. Maar voor WWF geldt 

dat het gebruik van geweld ontoelaatbaar is en bestraft moet worden. 

 

  
--mensen vertellen ons dat ze zich slachtoffer van het WWF voelen. 
 

Lastig om hierop te reageren, want wat wordt hiermee bedoeld? Als we weten waar het 

over gaat dan kunnen we eventueel actie ondernemen. Het is los hiervan belangrijk om 

nog eens te benadrukken dat een overheid primair verantwoordelijk is voor wetten en 

uitvoering hiervan. 

  
 
 
--Het WWF traint rangers, oa wapentraining en verhoormethodes. Waarom? 
 
WWF geeft zelf geen wapentrainingen. Als er trainingen worden gegeven dan gebeurt dat 

door externe experts. Kaziranga Nationaal Park ligt middenin een hele onrustige regio, 

waar opstandelingen regelmatig bommen laten ontploffen en waar ook veel 

zwaarbewapende stropers actief zijn. Rangers moeten zichzelf kunnen verdedigen.  

 
  
--Prins Bernhard heeft Operatie Lock opgezet. 
Kunt u kort uitleggen wat deze operatie inhield? 
Dat is wel erg lang geleden! Het klopt dat Prins Bernhard, destijds beschermheer van 

WWF NL, en enkele andere werknemers van WWF eind jaren tachtig met het idee 

speelden om een geheime eenheid in Zuid-Afrika in het leven te roepen die op moest 

treden tegen stroperij/stropers van met name neushoorns. Hierbij waren toen ook enkele 

andere medewerkers van WWF betrokken, maar wel op persoonlijke titel. Deze operatie 

is nooit formeel door WWF goedgekeurd en er is ook geen geld vanuit WWF aan besteed. 

Wel zijn de gebeurtenissen –operatie Lock genoemd- destijds uitgebreid onderzocht door 

een Zuid-Afrikaanse overheidscommissie. Deze concludeerde dat het doel van operatie 

Lock weliswaar ‘waardig’ was en dat de betrokkenheid van WWF marginaal was, maar 

dat  de organisatie alerter had moeten zijn/optreden. WWF legde zich destijds bij deze 

uitleg neer en noemde de operatie en zijn zijdelingse betrokkenheid daarbij 

betreurenswaardig.- 

 
--Wwf en family planning.  

Wat houdt family-planning allemaal in. 

Waarom doet WWF aan family-planning? 

We lezen in het manual dat ze Gezondheidszorg krijgen in ruil voor 

natuurbescherming. 

Is overpopulatie een probleem? 
 

Doet WWF aan Familyplanning programma’s? 
Nee, het Wereld Natuur Fonds doet zelf niet aan familyplanning programma’s, want dat is 
niet onze expertise. Er zijn wel zogeheten gecombineerde 
gezondheidszorg/natuurbeschermingsprojecten, People/Health/Environment (PHE) 
projecten, waarin wordt samengewerkt met partners op het gebied van gezondheidszorg. 
Het Nederlandse kantoor van WWF heeft nooit dit soort projecten gefinancierd. Binnen het 
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netwerk van WWF zijn er anno 2019 drie PHE-projecten: in de Democratische Republiek 
Congo, Oeganda en Kameroen. Zembla benoemt in de uitzending het PHE-project dat van 
2004-2008 in India heeft gelopen met steun van USAID, Johnson&Johnson en WWF US.   
De gezondheidszorgpartners namen het deel over (basis)gezondheidszorg voor hun rekening 
terwijl WWF bv. adviezen gaf over duurzamere leefomstandigheden, denk aan koken op 
biogasstoofjes ipv hout (met als doelen: minder ontbossing en verkleining kans op ongewilde 
confrontatie met wilde dieren). Ook boden we alternatieven aan voor gebruik van kunstmest 
in de landbouw om vervuiling van water/wetlands tegen te gaan.  
 
Zembla heeft met een arts gesproken die het alleen over WWF had in relatie tot 
familyplanning. Hoe zit dat? 
In het gecombineerde PHE-project in India werkte WWF samen met het ministerie van 
Gezondheidszorg en lokale partners op het gebied van gezondheidszorg. WWF-medewerkers 
zorgden voor het logistieke deel van het PHE-project. We snappen wel dat de arts die 
Zembla heeft gesproken het alleen over WWF had, omdat hij waarschijnlijk uitsluitend 
contact met WWF heeft gehad.  
 

In de uitzending laat Zembla een manual zien met daarop het logo van WWF en het is ook 
geschreven door WWF. Hoe zit dat? 
In dit evaluatie-rapport beschrijft WWF de lessen die getrokken kunnen worden uit PHE-
projecten over de hele wereld. Het is vooral gericht op organisaties die interesse hebben om 
dit soort gecombineerde PHE-projecten op te starten.  
 
 

Is overpopulatie een probleem? 

 

Bevolkingsgroei heeft impact op de natuur. Het betekent dat dezelfde hoeveelheid land, 

water,  grondstoffen gedeeld moet worden met veel meer mensen. Waar het vooral om 

draait is hoe we met z’n allen omgaan met deze ene planeet. Hoe we produceren, hoe we 

consumeren. We kunnen niet meer gebruiken dan dat de aarde ons geeft. Met een 

groeiende wereldbevolking betekent dit dat dezelfde hoeveelheid land, water, 

grondstoffen gedeeld moet worden met veel meer mensen. Duurzaam gebruik en een 

eerlijke verdeling zijn dus cruciaal.  

 
Met ons huidige gebruik ligt er bijvoorbeeld een grote taak voor ons hier in Europa. Als 

iedereen zo zou leven als een Nederlander dan hebben we 3,5 planeet nodig!  

 
  
--in sommige parken kunnen jagers een neushoorn of olifant doodschieten tegen betaling, 
WWF keurt dat jagen in sommige omstandigheden goed. Kunnen jullie dat toelichten? 
 
Wij snappen echt niet dat je voor je lol een prachtig dier zou willen doodschieten. Er zijn 

Afrikaanse landen met een gezonde olifantenpopulatie waar de overheden die trofeejacht 

toestaan. Van CITES (de organisatie die de handel in bedreigde soorten reguleert) mogen 

zij dan per jaar een beperkt aantal slagtanden en alleen met vergunning (laten) 

exporteren. Trofeejagers betalen een enorm bedrag dat ten goede moet komen aan 

natuurbescherming. In veel landen, zoals zuidelijk Afrika, ijvert WWF juist voor het 

verbinden van gebieden zodat olifanten en andere dieren vrijuit kunnen migreren.  
 


