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CANADA | Politici en experten van bijna alle landen ter wereld vergaderden twee 
weken in de Canadese stad Montreal. Op maandag 16 december presenteerde 
de Chinese voorzitter trots het bereikte akkoord. Dat bevat een aantal heel 
belangrijke doelstellingen om de biodiversiteit te redden. Daarom wordt het 
akkoord historisch genoemd.

Bio-watte?
Biodiversiteit is een samentrekking van de 
woorden ‘biologische’ en ‘diversiteit’. Biologisch 
betekent alles van levende wezens en diversiteit 
betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst 
naar de verscheidenheid van het leven op aarde. 
Het gaat om de verschillende soorten planten, 

dieren, micro-organismen en schimmels, maar ook 
de verschillen binnen soorten en de omgevingen 
waarin zij leven. De wereld kan niet zonder 
biodiversiteit. Biodiversiteit betekent voor de mens 
voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout), 
grondstoffen voor kleding en medicijnen.

Onenigheid
Alle deelnemers aan de vergadering wisten heel 
goed dat er dringend actie nodig is. Wel een mil-
joen dier- en plantensoorten zijn momenteel met 
uitsterven bedreigd. Toch verliepen de gesprekken 
niet altijd goed. Op een bepaald moment verlie-
ten de deelnemers van 70 landen zelfs de zaal. Dat 
waren vooral Afrikaanse landen, maar ook Brazilië 
en Argentinië. Die landen hebben een grote biodi-
versiteit, in tegenstelling tot Europa. Ze zijn bereid 
om hun biodiversiteit te beschermen, maar willen 
wel dat andere landen daaraan meebetalen. Want 
landen met weinig biodiversiteit hebben er ook 
belang bij dat de grote biodiversiteit in die landen 
beschermd wordt. 

Meer dan 20 doelstellingen
Uiteindelijk ligt er toch een eindakkoord op tafel. 
Er is onder meer afgesproken dat 30 procent van 

Historisch akkoord om  
biodiversiteit te redden
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In een bloeiend koraalrif leven duizenden organismen, dieren en 
planten. Wanneer het koraal verbleekt, verdwijnt al het leven.



v  e  r  v  o  l  g

alle natuur, zowel op land als op zee, beschermd 
moet zijn tegen 2030. Dat is dubbel zoveel als 
vandaag. Ontwikkelingslanden krijgen extra geld 
om hun biodiversiteit te beschermen. Jaarlijks wordt 
er daarvoor 20 miljard euro vrijgemaakt, en vanaf 
2025 zelfs 30 miljard. Tegelijkertijd moet er minder 
geld gaan naar projecten die schadelijk zijn voor de 
biodiversiteit. Een andere doelstelling gaat over het 
terugdringen van het gebruik van pesticiden. 

Niet concreet
Natuurorganisaties, zoals WWF België en Natuur-
punt, zijn blij met het bereikte akkoord. Ze vinden 
het goed dat er duidelijke doelstellingen zijn gefor-
muleerd. Nu moeten alle landen zich inzetten om 
die doelstellingen te bereiken. Een minpunt aan het 
akkoord is dat er geen concrete maatregelen zijn 
opgelijst van hoe dat moet gebeuren. Daar is elk 
land vrij in. Ook zijn er geen tussentijdse controle-
momenten afgesproken. Het wordt dus afwachten 
in hoeverre alle landen echt hun best doen om de 
doelstellingen te halen tegen 2030.




