
Milieu

Wist u dat ...Wij kunnen allemaal 
bijdragen aan de oplossing

U kunt veel zelf doen om natuur 
en biodiversiteit te beschermen: 

Biodiversiteit is de verscheidenheid 
van leven op onze planeet. Het is 
het fundament van ons welzijn en 

de economie.

We zijn van de natuur afhankelijk 
voor ons voedsel, water, lucht, 

gezondheid, bodemvruchtbaarheid 
en klimaatregulering.

Meer dan 80 % van de Europese 
gewassen en wilde planten hee�  
bestuivers, zoals bijen, nodig om 

vrucht en zaden te kunnen dragen.

De onzichtbare diensten van 
de natuur zijn gratis en vaak 

vanzelfsprekend, maar ze zijn ook 
kostbaar en kwetsbaar.

8 van de 10 Europeanen 
vinden de gevolgen van het verlies aan 

biodiversiteit ernstig.

De EU werkt eraan om het 
biodiversiteitsverlies te stoppen, maar wij 

moeten er met zijn allen nog meer aan doen 
om ons natuurlijk erfgoed te behouden.

Slechts 52 % van de vogelpopulaties,  

16 % van de belangrijkste natuurlijke 

habitats en 23 % van de beschermde 
soorten in de EU doen het goed ... 

Natuurlijke ecosystemen staan onder 
druk door stadsuitbreiding, intensieve 

landbouw, vervuiling, invasieve soorten 
en klimaatverandering.

Wees een geïnformeerde en 
verantwoordelijke consument — 

dagelijkse keuzes kunnen invloed hebben 
op ons milieu.

Wees een verantwoordelijke toerist: 
laat wilde dieren en planten met rust 

en neem uw afval mee.

Doe als vrijwilliger mee aan projecten 
en maatschappelijke initiatieven die de 

natuur beschermen en herstellen.

HHoewwel acttiiieees oom dde Eurrooopppese 
bbbiioodivveersiteiittt ttee besscchermeeenn 

al vveeeel hebbben oopppgggeeleveerd vooorrr 
mennss een naatuur, mmmooet eerr nog 

vveeel meeeerr ggebbeeuuren. WWWWee mooeeten 
NNaturaa 220000 voltooooiieenn enn 

bbbeteerr beheerreenn en fifi nanccciierren, 
bbbeedrreeigingeennn verkklleinenn eenn 

eeccoosssyyysteemmen enn hhun ddienstteeenn 
herstteelllleeenn inn het tootttaale laanndschhhaaappp 

om oonnsss naattuurliijjkkk eerfggooed 
te kkunnnnnenn  behouuddeen.
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ZORGEN VOOR DE NATUUR 
EN DE BIODIVERSITEITWat doet 

de EU?
De biodiversiteitsstrategie van de EU 
voor de periode tot 2020 stree�  naar 
het stoppen van biodiversiteitsverlies 
door de belangrijkste bedreigingen aan 
te pakken en de natuur te herstellen. 
De EU draagt ook bij aan internationale 
inspanningen om wereldwijd 
biodiversiteitsverlies te voorkomen.

De kern van het natuurbehoud van 
de EU is de Europese vogel- en 
habitatrichtlijn. Deze regelt de 
samenwerking tussen de 28 lidstaten ter 
bescherming van de meest kwetsbare 
soorten en habitats. Centraal staat de 
realisatie van Natura 2000: ’s werelds 
grootste gecoördineerde netwerk 
van beschermde gebieden, met meer 
dan 27 000 beschermde gebieden 
op 1 miljoen vierkante kilometer: 
dat is 18 % van de landmassa in de 
EU en bijna 6 % van het zeegebied!

De EU-vogel- en habitatrichtlijn 
beschermt alle wilde vogels, zo’n 

1 000 andere dieren- en plantensoorten 
en 230 typen natuurlijke habitats.

Goede landbouwpraktijken 
kunnen helpen bij het terugdraaien 

van de achteruitgang van de 
biodiversiteit in plattelandsgebieden. 

Natura 2000 streeft  naar de 
bescherming van de biodiversiteit 

maar biedt ook ruimte voor 
ontwikkeling van duurzame 

economische activiteiten.

EU-wetgeving en -beleid 
kunnen de druk op mariene 

ecosystemen en visserij 
verminderen en duurzaam 

gebruik waarborgen.

De EU werkt ook aan het verkleinen van 
de bedreigingen en het herstel van de vitale 

diensten van natuurlijke habitats in het totale 
landschap, verder dan Natura 2000.

De EU heeft  wetten aangenomen 
om de verstoring van de kwetsbare 

Europese natuur door invasieve 
exoten te voorkomen.

De EU levert samen met de 
lidstaten wereldwijd de grootste 
bijdrage aan de fi nanciering van 

biodiversiteitsgerelateerde ontwikkeling.

Groene infrastructuur kan zorgen voor 
kostenbesparende natuurlijke oplossingen voor 
bescherming tegen overstroming, verminderde 

luchtvervuiling, recreatie en veel meer, waar 
zowel mens als natuur van profi teren.

ECOSYSTEEMDIENSTEN

Natuurlijke ecosystemen zoals bossen, 
graslanden of wetlands zijn dag en nacht 
voor ons bezig. Ze zuiveren ons water en 

onze lucht, produceren zuurstof, behouden 
de bodemvruchtbaarheid, voorzien ons 

van voedsel en medicijnen, reguleren
het klimaat en recyclen ons afval.
Zo eenvoudig is het: zonder deze 
„ecosysteemdiensten” zouden we

niet kunnen leven.

Zeefl ora produceert meer dan de helft  van de 
zuurstof in onze atmosfeer.

Europese landbouwproductie ter waarde van 
ongeveer 15 miljard € is afh ankelijk van 

bestuiving door insecten.

Ongeveer 4,4 miljoen banen in de 
EU zijn direct afh ankelijk van gezonde 

ecosystemen; enkele snelst groeiende sectoren in 
de EU bevinden zich in de groene economie.

De winst die Natura 2000 oplevert, wordt 
geschat op 200-300 miljard € per jaar, 

terwijl de beheerskosten ongeveer  6 miljard € 
per jaar bedragen.

Zorgen voor de natuur, 
zorgen voor onszelf
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