
                    www.naturealert.eu 

1 
 

 

 
 

Fact sheet – Nature Alert 

Waarom de Europese natuurrichtlijnen zo van belang zijn - 

 

De Europese natuurcrisis in cijfers 
 

- 60% van de onderzochte dieren en planten en 77% van hun leefgebied is bedreigd  (EEA, 

2015); 

- Sinds 1700 zijn 60% van de dieren en planten in Europa verdwenen 

- 25% van de zeezoogdieren en 15% van de landzoogdieren, 38% van de zoetwatervissen en 

41% van de zoetwatermosselen, 22% van de amfibieën, 21% van de reptielen, 16% van de 

libellen, 12% van de vogels en 7% van de vlinders zijn in Europa met uitsterven bedreigd 

(IUCN European Red List); 

- Afgelopen 30 jaar verloren we 420 miljoen Europese vogels, vooral in het landbouwgebied. 
- Sinds 1990 zijn de graslandvlinders met 60% achteruitgegaan, vooral door intensieve 

landbouw. (Euractiv, 2014); 
- 1 op 10 wilde bijensoorten staat op het punt te verdwijnen 
- Onze zeeën zijn overbevist, zoals vb 96% van de bodemlevende vissen in de Middellandse 

Zee. 
- Meer dan 40% van de rivieren en kustwateren zijn door de landbouw aangetast, en slechts 

53% zal in 2015 de goede ecologisch staat halen, waardoor we de doelen missen van de 
Kaderrichtlijn Water (EEA 2015). 

 

 

  

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/development-of-biodiversity-in-europe-1700-2050-in-the-baseline-scenario-of-the-oecd-environmental-outlook-to-2030
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/molluscs/status.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm
http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/62
http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2010/a-tapestry-of-life
http://www.euractiv.com/sustainability/dramatic-eu-butterfly-decline-wa-news-529524
http://www.iucn.org/?19073/Nearly-one-in-ten-wild-bee-species-face-extinction-in-Europe-while-the-status-of-more-than-half-remains-unknown---IUCN-report
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/natural-capital-and-ecosystem-services
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/natural-capital-and-ecosystem-services
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De socio-economische kost 
- Meer dan 150 miljard euro schade door overstromingen tijdens de laatste 10 jaar, 

luchtvervuiling kost ons 537 miljard euro per jaar (WWF report 2015) 

- Europese industrieën importeren elk jaar meer dan 500 miljard euro aan ruwe materialen die 

niet langer beschikbaar zijn in Europa (WWF report 2015); 

- Elk jaar kost het biodiversiteitsverlies 3% van het Europees BNP, ofwel 450 miljard euro per 

jaar. 
- Luchtvervuiling is milieuoorzaak nummer 1 van sterfgevallen in Europa, met meer dan 

400.000 premature overlijdens elk jaar (State of the Environment 2015). De externe kosten 
hiervoor liggen tussen de 330 en 940 miljard euro per jaar in 2010 (EU Commission, 2012). 

  

Natura 2000, het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden ter wereld 

Om het natuurverlies aan te pakken, vaardigde Europa twee belangrijke wetten uit: de Vogel- (’79) 

en de Habitatrichtlijn (‘92). 

Deze richtlijnen vormen de basis van de Europese natuurbescherming en zorgen voor de creatie van 

het grootste natuurnetwerk ter wereld, Natura 2000. Dit netwerk plaatst zo 1 miljoen km2 op land 

(ofwel 18% van Europa), 250.000 km2 in zee (4%), 27.000 gebieden en 1000 soorten onder 

bescherming.  

 

 

 

 

Successen voor de natuur 
Waar de Europese richtlijnen correct uitgevoerd worden, zijn er positieve resultaten: een aantal 

bedreigde soorten herstelt zich en het verlies aan waardevolle habitats vertraagt.  

 
Iberische Lynx 
Deze meest bedreigde katachtige, die alleen leeft op het Iberische schiereiland, steeg van 100 naar 
230 dieren. Meer info 
 

Zeearend 
Tussen 1800 en 1970 ging deze vogel nog drastisch achteruit en stierf hij in verschillende Europese 
regio’s uit. Nu staat de teller weer op 10.000 koppels. 
 

Vier grote en bijna verdwenen zoogdieren zijn de laatste 10 jaar in aantal verdubbeld dankzij de 

juridische bescherming. Het gaat over de bruine beer in Karelia en Spanje, de wolf in Duitsland en 

Polen, de veelvraat in de Scandinavische landen en de euraziatische Lynx in Engeland, Frankrijk en 

Duitsland.  

http://www.wwf.eu/what_we_do/sustainable_economies/news_sustainable_economies_news___publications/?241071/Nature-is-the-300-billion-euro-investment-plan-to-kick-start-Europe
http://www.wwf.eu/what_we_do/sustainable_economies/news_sustainable_economies_news___publications/?241071/Nature-is-the-300-billion-euro-investment-plan-to-kick-start-Europe
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://www.eea.europa.eu/themes/air
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-822_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat37_en.pdf
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/pdfs/Nb_annexes_Directives-2007.pdf
http://www.rewildingeurope.com/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/profiles/mammals/iberian_lynx/
http://www.birdsinbulgaria.org/birds.php?l=en&semeystvo=13&vid=76&type=bird
http://www.wwf.eu/what_we_do/natural_resources/?222756/wwf-joins-new-eu-platform-to-successfully-conserve-and-manage-large-carnivores-in-europe
http://www.gardenandgreen.co.uk/lynx-uk/4588811794
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Socio-economische successen 
 

Natura 2000 biedt grote voordelen voor de lokale economie en leefbaarheid (Financing Natura 2000, 

2014 & The Economic Benefits of Natura 2000, 2012). In een Natura 2000-gebied zijn dan ook alle 

menselijke activiteiten zoals jacht, landbouw en transport mogelijk, zolang ze de beschermde fauna 

en flora niet aantasten. Daarnaast is berekend dat de Europese milieuwetgeving slechts voor 1% 

verantwoordelijk is van alle administratieve kosten voor de industrie (Cutting Red Tape in Europe, 

July, 2014).  

Hoewel Europese burgers de Europese natuurrichtlijnen nauwelijks kennen, zegt 95% dat ze 

natuurbescherming persoonlijk belangrijk vinden (Eurobarometer 2014), 77% beamen dat Europese 

natuurwetgeving belangrijk is voor de natuurbescherming in hun land (Eurobarometer 2014).  

 

- We verdienen jaarlijks 200-300 miljard euro aan de ecosysteemdiensten die Natura 2000 
levert en de gerelateerde socio-economische baten. Dat is 1,7 – 2,5% van het Europees BNP 
en véél meer dan de 5,8 miljoen euro aan natuurbeheerkosten. 

- De marien beschermde gebieden leveren jaarlijks 1,4 tot 1,5 miljard euro op. Moest het 
aandeel beschermde zeegebieden van 4 naar 10% stijgen, zou dat 3 tot 3,2 miljard euro per 
jaar zijn. 

- Bezoekers aan Natura 2000-gebieden spendeerden tussen de 50 en 90 miljard euro in 2006, 
met 1,2 tot 2,2 miljard bezoekdagen per jaar, wat een extra inkomen van 50 tot 85 miljard 
euro genereerde (Bio Intelligence Service, 2011). 

- 4,5 tot 8 miljoen voltijdse jobs werden ondersteund door toeristische en recreatieve 
activiteiten binnen en rond Natura 2000-gebieden (Bio Intelligence Service, 2011). 

 

Welzijn 

Niet alle voordelen kunnen uitgedrukt worden in 

economische termen en euro’s. Onlangs bracht de 

WHO samen met de CBD een opzienbarende 

verzamelstudie uit over de relatie tussen 

biodiversiteit en gezondheid. De studie roept op 

om nationale sectoroverschrijdende strategieën 

uit te werken waarbij de welzijnseffecten van een 

robuuste biodiversiteit optimaal gewaardeerd 

worden. 

 

Klimaat 

Inzake klimaatwijzigingen (Guidance on Climate 

Change and Natura 2000, 2014) is Natura 2000 

ook van groot belang: bijna 9,6 miljard ton 

koolstof ligt er nu opgeslagen, wat gelijk is aan 35 

miljard ton CO2, wat een beurswaarde heeft van 

600-1130 miljard euro (2010).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Economic%20Benefits%20Factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-976_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2818&ArticleID=11139
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
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Goede en slechte voorbeelden van Natura 2000-uitvoering 
 

Hoe het niet moet 
Stop gasontginning in Doñana 

Deze recente case gaat over een gasbedrijf dat de goedkeuring 

wenst voor grote gasexploitatie in Coto Doñana, wat zowel een 

Natura 2000- als UNESCO-Werelderfgoedgebied is. WWF Spanje 

tekende beroep aan omwille van onregelmatigheden in de milieu-

impactrapportage en roept de Europese Commissie op om te 

ageren. 

 

 

Hoe het wél moet 

Haven van Antwerpen, natuur én economie 

 

De Haven van Antwerpen werkte samen met Natuurpunt een pro-actieve aanpak uit voor de 

aanwezige Natura 2000-gebieden en 90 beschermde planten en dieren. In 2010 noemde de 

toenmalige eurocommissaris voor Natuur dit een voorbeeldproject voor de rest van Europa, en in 

2013 kreeg deze aanpak nog de Environmental World Ports Award. 

 

 

 

 

Contact  

Natuurpunt: Joris Gansemans - joris.gansemans@natuurpunt.be - 0472 594 067 
WWF: Koen Stuyck – koen.stuyck@wwf.be - 0499.708.641   
Natagora: Benjamin Legrain - benjamin.legrain@natagora.be - 02 893 09 27 

http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/salva_donana/
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/campaigns/Natuur_haven_NL_LR.pdf
mailto:joris.gansemans@natuurpunt.be
mailto:benjamin.legrain@natagora.be

