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N O G  V E E L  T E  R E D D E N I N
H E T  A M A ZO N E - G E B I E D

Het begint met een weg en het eindigt met kaalslag.
Dag in dag uit verdwijnen grote happen uit het Amazone-
gebied. Levensgevaarlijk om daar als individu iets tegen 
te doen – daarom móet een organisatie als het Wereld 
Natuur Fonds helpen. Het is nog niet te laat om grote 
stukken regenwoud te redden. WNF-medewerkster Jikkie 
Jonkman zocht ter plekke naar de bron van alle ellende,
maar vond ook lichtpuntjes. tekst JIKKIE JONKMAN

gevarenzone
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Het is menens. Ons gezelschap van journalisten kan
nu echt niet naar Terra do Meio. Te gevaarlijk. Juist in
het gebied waar het Wereld Natuur Fonds de pers wil
laten zien hoe de natuur onder druk staat en hoe daar,
heel concreet, iets tegen te doen is. João Gonçalves van
WWF-Brazilië legt uit dat zijn organisatie behoed-
zaam moet opereren in dit wespennest van huurlingen,
landdieven en houtsmokkelaars. De Nederlandse
media mogen wel komen, zegt João, maar alleen in de
buurt van de stad Santarém.

Daar, nabij Santarém in Pará, vertelt mensenrech-
tenactivist Tarcisio Feitosa ons dat in deze Braziliaanse
deelstaat de afgelopen tien jaar 757 mensen slachtoffer
zijn geworden van vuurwapens. “Zelf ben ik achter-
volgd door een gewapende huurling toen ik een naam-
bord had weggehaald bij een illegaal ingenomen stuk
grond. Ik zat twee maanden ondergedoken, want ik heb
een gezin.” Een vriend van hem werd in zijn eigen huis
voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. Degene
met wie hij vroeger dagelijks contact had, de 73-jarige
Amerikaanse non en milieuactiviste Dorothy Stang,
werd in 2005 door pistoleiros, gewapende huurlingen,
gedood. “Bij ons in Terra do Meio zie je geen politie of
parkwachters. Daar geldt het recht van de sterkste.”
Zelf is Feitosa, moegestreden, weggegaan uit het bos.
Hij studeert nu in de stad Belém. 

Asfalt
Al kunnen we Terra do Meio niet in, tijdens een rit over
de snelweg BR-163 is goed te zien met welk doel het
Wereld Natuur Fonds het bos in dit ‘Land van het Mid-
den’ wil beschermen. Rechts van het asfalt ligt het

ongerepte natuurgebied Floresta Nacional de Tapajós.
Links is alles kaal. Koeien lopen te grazen tussen ver-
koolde boomstronken. Op grotere kale stukken is net
soja geoogst.

Onze terreinwagen mindert na zo’n vijftig kilome-
ter vaart. Hier gaat het asfalt over in een rode zandweg
– het grootste deel van deze 1800 kilometer lange BR-
163 moet nog worden geasfalteerd. Dat is wat natuur-
beschermers met angst en beven tegemoet zien. Een
verharde weg leidt altijd tot verdere ontbossing. Een
asfaltweg vráágt om exploitatie van het omringende
land en dus om vervoer van boomstammen, verplaat-
sing van duizenden koeien én van sojabonen, vele
vrachtwagens vol. 

Terra do Meio ligt in een gebied waar houtkappers,
grondspeculanten en boeren langzaam maar zeker het
bos aantasten. Het maakt deel uit van het zogenaamde
‘ontbossingsfront’, een grote kaalslagboog die oprukt
naar het hart van de Amazone. Aan de randen van Terra
do Meio lopen twee hoofdwegen, in het westen de BR-
163 en in het noorden de Transamazônica. Daarlangs
tekenen zich al witte vlakken af: ontgonnen gebied. De
wegen zijn nu nog moeilijk begaanbaar – in de regen-
tijd veranderen ze in modderpoelen – maar ligt er een-
maal asfalt, dan begint de run op de natuurlijke hulp-
bronnen pas goed.

In september 2000 accepteerden twaalf Latijns-
Amerikaanse staatshoofden een mega-plan voor de
aanleg van wegen, dammen, olie- en gasleidingen in
Zuid-Amerika. Dat plan is voor het Wereld Natuur
Fonds reden om alarm te slaan voor het Amazone-
gebied. De BR-163 laat precies zien wat er volgens het
Wereld Natuur Fonds dreigt te gebeuren. Alleen de
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verwachting al dat tussen Cuiabá in de deelstaat Mato
Grosso en de havenstad Santarém asfalt zou komen,
doet de ondernemersharten sneller kloppen. De soja-
industrie droomt van eindeloze akkers langs wat in de
volksmond ‘de sojasnelweg’ heet. Een vergelijking met
het bekende Wilde Westen gaat zeker niet mank: ook
hier wordt ‘at gunpoint’ land veroverd. 

Wat is er eigenlijk mis met soja? Het is toch goed,
eiwitrijk voedsel? Inderdaad, en juist daarom is soja een
gewas in opkomst, zeker in Brazilië. Brazilië is intussen,
na de Verenigde Staten, de grootste producent ter
wereld.

Groei
Sinds 2000 neemt het voor sojateelt gebruikte grond-
gebied er elk jaar met gemiddeld tien procent toe. De
snelgroeiende, eenjarige planten leveren bonen voor
voedsel. Voor sojaproducten, maar vooral om onze
koeien, varkens en kippen mee te voeren. Van de soja
die Nederland importeert, komt 93 procent in veevoer
terecht, en dus maar heel weinig in producten als tofu
en sojadrank. Met soja zelf is niets mis, maar de aanleg
van sojaplantages gaat vaak ten koste van waardevolle
natuur. En er is vreselijk veel van nodig: één kilo vlees
vergt gemiddeld zes kilo veevoer. 

De verwachting is dat de sojaproductie zal blijven
groeien dankzij de grootste vleesetende afnemers,
Europa en China. China werd door de groeiende wel-
vaart soja-importeur in plaats van -exporteur. Neder-
land is binnen Europa de grootste importeur met 11
miljoen ton, waarvan 3,7 miljoen ton voor de eigen
markt. 

Ook in de productie van tropisch hout bezet Brazi-
lië de tweede plaats op de wereldranglijst, na Indonesië.
In 2004 oogstte de houtsector 24,5 miljoen kuub aan
stammen, vooral voor de interne markt (64 procent).
Maar de export naar Europa, de VS en Azië groeit: tus-
sen 1998 en 2004 van 14 procent naar 36 procent. Gun-
stig is dat de handel in mahonie, een veelgebruikte
houtsoort, sinds 2002 valt onder het CITES-verdrag,

Terra do Meio gaat het redden
Hoe ziet Terra do Meio er precies uit? En wat gaat het Wereld Natuur Fonds in 
Terra do Meio doen?

Terra do Meio beslaat 11 miljoen hectare, bijna drie keer Nederland. Het bestaat
voor meer dan de helft uit natuur- en indianenreservaten. Er leven zeker 150 soorten
vis, 76 amfibieën, 163 reptielen en meer dan 430 soorten vogels, waaronder de 
goudparkiet en harpij-arend, en 198 zoogdieren, zoals de bedreigde poema.
Mensen zijn er niet veel, in totaal zo’n tienduizend, onder wie de inheemse Kuruya,
Xipaya en Kararô.
Acties van het Wereld Natuur Fonds in Terra do Meio:
• proberen 2,5 miljoen hectare extra regenwoud beschermd te krijgen,

een gebied bijna zo groot als België;
• besluitvorming over de aanleg van de BR-163 en Transamazônica beïnvloeden

met studies, publicaties en lobbyen;
• diverse groepen, onder andere boeren en bosbouwers, betrekken bij een 

indeling in zones waar verantwoord bosgebruik, zoals kap volgens FSC-regels,
wordt toegestaan en gecontroleerd;

• zorgen dat de lokale bevolking een stem krijgt in het beheer van de gebieden
waar ze woont;

• bij de overheid aandringen op een wet die het gebruik stimuleert van minder
bekende houtsoorrten, om zo de druk op bedreigde soorten als mahonie te 
verminderen.
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de overeenkomst die de internationale handel in wilde
dieren en planten reguleert. Ook het keurmerk voor
duurzame houtproductie van de Forest Stewardship
Council (FSC) is in opkomst. 

Koeien
Waar eerst bomen stonden, grazen steeds vaker koeien.
Tussen 1990 en 2003 nam het aantal koeien in het Bra-
ziliaanse Amazonegebied toe van 26 miljoen tot 64 mil-
joen. Het is gebruikelijk om de waardevolle bomen te
kappen, de rest af te branden en op die grond koeien te
zetten. Het vlees van de dieren is nu nog vooral voor
gebruik in eigen land, maar de export van vlees groeit.
Na veeweides volgt meestal een plantage: sojaprodu-
centen kopen de boel op om er akkers van te maken. 

Happen uit het bos – het gezelschap journalisten
heeft van dichtbij kunnen zien hoe hard het gaat. En
sluipend speelt ook de klimaatverandering een rol. In

de jaren negentig steeg de gemiddelde temperatuur in
dit tropische klimaat met ruim een halve graad per
maand. Het droge seizoen dreigt nog droger te worden
met als gevolg meer bosbranden én verstoring van de
watercyclus. Met 12 procent van alle zoetwater op
aarde is het Amazone-gebied een grote leverancier van
drinkwater. En hoe meer bos verloren gaat, hoe sterker
het klimaatveranderende effect van CO2, dat tenslotte
juist door bomen kan worden geabsorbeerd. Een groot
regenwoud stabiliseert het klimaat.

Voorzichtig kappen
Langs de sojasnelweg ontmoeten we Antonio Abelardo
Leite, de baas van houtkapbedrijf Maflops. Zonder
steun van de overheid of hulporganisaties probeert hij
al jarenlang verantwoord hout te kappen, op een stuk
van 70.000 hectare. Natuurbeschermers zien in zijn
werk een schoolvoorbeeld van verantwoord beheer.
Op een grote kaart wijst Leite groene, zwarte en rode
stippen aan: zo hebben zijn mensen precies in kaart
gebracht wanneer welke bomen gekapt kunnen wor-
den, en welke bomen niet. Hij wil bewijzen dat het
beter is om in het hele gebied voorzichtig te kappen
dan, zoals de Braziliaanse regering wil, een deel hele-
maal te kappen en een ander deel te laten staan. Hij
neemt ons mee het bos in en wijst een oude boom aan,
te dik om te omhelzen. “Achthonderd jaar”, schat
Antonio. Deze mag blijven.

Terra do Meio is niet het enige ‘stukje’ Amazone
waar het Wereld Natuur Fonds verantwoord grondge-
bruik stimuleert. Samen met de Braziliaanse overheid
en de Wereldbank werkt het Wereld Natuur Fonds

Hoe kunt u helpen?
Ook thuis kunt u meehelpen het Amazone-gebied, en in het bijzonder Terra 
do Meio, te beschermen. Hoe?
• Steun ons werk in het Amazone-gebied met een extra gift, om unieke gebieden

zoals Terra do Meio op tijd te beschermen. In de speciale envelop bij deze Panda
vindt u alle informatie én een acceptgiro.

• Gaat u verbouwen of in de tuin aan de slag? Vraag naar hout met een 
FSC-keurmerk. Dat is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

• Als u naar de Amazone op vakantie gaat, kies dan voor een reis die de natuur 
en de lokale bevolking niet schaadt. Koop geen souvenirs die gemaakt zijn 
van zeldzame dieren of planten.
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sinds 2003 aan het Amazon Region Protected Program
(ARPA), een tienjarenprogramma voor bescherming
en beheer van 50 miljoen hectare jungle. In juli 2006
was daarvan al 23 miljoen hectare tot natuurreservaat
uitgeroepen. Ook in de deelstaat Acre, tegen de grens
met Peru en Bolivia, ondersteunt het Wereld Natuur
Fonds een duurzame boseconomie. Dankzij de natuur-
vriendelijke overheid, enkele actieve houtproducenten
en lokale gemeenschappen werkt een flink deel van de
bosbouw hier met het keurmerk van het Forest Ste-
wardship Council (FSC).

De overheid in Acre geeft de voorkeur aan gebruik
van FSC-hout, en was daarmee de eerste Braziliaanse
deelstaat met een verantwoord aankoopbeleid voor
hout. WWF-Brazilië helpt er lokale gemeenschappen
om met verantwoorde vormen van bosgebruik inkom-

sten te verwerven. Een vereniging van rubbertappers
oogst volgens FSC-regels hout, boomschors, palmpit-
ten en Copaìba-olie. WWF geeft informatie, organi-
seert patrouilles en helpt ook bij het vinden van afzet-
markten voor de bosproducten. Dorpen langs de rivier
de Purus reguleren hun visvangst. Op die manier blijft
er voldoende vis en hoeven ze niet over te schakelen
naar schadelijker inkomstenbronnen zoals illegale
houtkap. 

Gevarenzone
De nationale WWF-organisaties in de Verenigde Sta-
ten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk werken intensief samen om de
grootste bedreigingen van het Amazone-gebied het
hoofd te bieden. WWF heeft zes gebieden aangewezen
waar bescherming en duurzaam beheer prioriteit moe-
ten krijgen, met een totale oppervlakte van 65 miljoen
hectare, 10 procent van het hele Amazone-gebied. Die
gebieden zijn niet willekeurig, maar strategisch geko-
zen. Ze liggen op plekken waar de ontbossing nú nog te
stoppen is. Het Nederlandse Wereld Natuur Fonds is
in twee van de zes gebieden actief. Het zet zijn inspan-
ningen in Acre voort en richt zich nu op een soortge-
lijke manier op overheden, bedrijven en de lokale
bevolking in Terra do Meio.

Het is geen gemakkelijke opgave. Niemand staat
te trappelen om zich te mengen in een conflictzone
waar termen als ‘front’ en ‘oorlog’ van toepassing zijn.
Maar het moet, en het moet nú. Veel gebieden zullen
voorgoed verloren gaan, maar er valt nog een hele-
boel regenwoud, en dus natuur, uit de gevarenzone te
redden. �

“Bij ons in Terra 

do Meio geldt het recht

van de sterkste”

Kadertekst pagina 14 (ruw, alleen voor voorlopige opmaak)

<kop>
De Amazone in Nederland 
<intro>
De komende maanden vinden er in het kader van de Ama-
zone-campagne veel activiteiten plaats in Nederland. Een
kort overzicht.
<tekst>
- Lopende actie tot half augustus: Shoppy Shoppy (tekst
Cynthia)

- Evenement: 10 juni: Maastrichts Mooiste (check op datum
en locatie met Madelon)

- Gepland evenement: 15 juni: Amazonegala in samenwer-
king met Avifauna (check op datum en korte omschrijving
met Iris)

- Publicatie: 21 juni: presentatie van het boek Amazon, Your
Business. Dit is een boek over duurzame producten uit de
Amazone. Het Wereld Natuur Fonds is een van de organisa-
ties die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
boek.

- Deelname aan evement: 24 juni: Debat tijdens Parkpop in
samenwerking met de Haagse Hogeschool over hoe ons
consumentengedrag effect heeft op het Amazonegebied.
Met medewerking van Andre Kuipers.

- Evenement: .. juni: Walkathon voor de Amazone (check op
datum en locatie met Madelon)

- Gepland evenement: 28 juli: deelname met praalwagen
aan het Zomercarnaval in Rotterdam.

- Publicatie: 21 juni: presentatie van het boek Amazon, Your
Business. Dit is een boek over duurzame producten uit de
Amazone. Het Wereld Natuur Fonds is een van de organisa-
ties die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
boek.

- Deelname aan evenement: 24 juni: Debat tijdens Parkpop
in samenwerking met de Haagse Hogeschool over hoe ons
consumentengedrag effect heeft op het Amazonegebied.
Met medewerking van Andre Kuipers.

Evenement: . juni: Walkathon voor de Amazone (check op
datum en locatie met Madelon)

Meer informatie over deze en andere activiteiten kunt u
vinden op www.wnf.nl/amazone 

[muis toevoegen]
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In december 2006 was het voorpaginanieuws: vijf 
landen in zuidelijk Afrika tekenden een overeenkomst
om gezamenlijk het grootste grensoverschrijdende
beschermde natuurgebied ter wereld te creëren. Het
gebied, dat flinke delen van Namibië, Angola, Bots-
wana, Zambia en Zimbabwe beslaat, is zeven keer zo
groot als Nederland. Dit immense KAZA, genoemd
naar de rivieren Kavango en Zambezi, is een zoge-
naamd Peace Park.

Het KAZA-park verbindt straks 36 bestaande
natuurgebieden en wildreservaten, waaronder de 
Caprivi Strip in Namibië, Kafue National Park in
Zambia, de Okavango Delta in Botswana en de be-

roemde Victoria-watervallen op de grens van Zim-
babwe en Zambia. Tussen deze parken worden ver-
bindingszones ontwikkeld; hekken worden wegge-
haald en er komen nieuwe gebieden bij. Op die
manier ontstaat een netwerk van beschermde en goed
beheerde gebieden, zodat grote zoogdieren weer een
aaneengesloten leefgebied krijgen en olifanten weer
vrijelijk hun honderden kilometers lange migratie-
routes kunnen volgen.

Uiteindelijk zal het KAZA-park de grootste popu-
latie olifanten van Afrika herbergen, zo’n 250.000.
Dat zorgt voor een flinke toename van het aantal toe-
risten en daarmee biedt KAZA de basis voor duur-
zame economische ontwikkeling van de hele regio.

Miljoen banen
John Loudon, lid van het internationale bestuur 
van de Peace Parks Foundation, beschouwt KAZA
als een van de grootste mijlpalen in de geschiedenis
van de natuurbescherming in de laatste honderd jaar.
“Dankzij de combinatie van natuurbescherming en
duurzame economische ontwikkeling betekent
KAZA een extra stimulans voor deze kwetsbare
regio”, zegt hij, en daarmee is de kern van het Peace
Parks-concept geschetst: grensoverschrijdende na-
tuurgebieden in soms instabiele regio’s. De natuur

V R E D E  E N  VO O R S P O E D  DA N K Z I J  P E AC E  PA R KS

Het begon met een droom van drie grote
mannen die een grote liefde voor Afrika deelden:
Prins Bernhard, Nelson Mandela en Anton Rupert.
Nu, bij het tienjarig bestaan van de Afrikaanse Peace
Parks Foundation, is er alle reden voor optimisme.
Het Peace Parks-concept is zelfs zo succesvol 
dat andere werelddelen het willen overnemen.

tekst MARJAN SMEITINK

Een geniale
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krijgt de ruimte en er ontstaat werkgelegenheid voor
de lokale bevolking.

Het basisidee is dat duurzame economische ont-
wikkeling en dan vooral ecotoerisme – de snelst
groeiende bedrijfstak ter wereld – voor meer voor-
spoed en stabiliteit zorgt. “Het streven van Peace
Parks is in heel Afrika één miljoen nieuwe banen te
realiseren door acht miljoen extra toeristen naar de
parken te halen”, aldus John Loudon. “Vergeet daar-
bij niet dat elke arbeider voor ongeveer acht familie-
leden zorgt.”

Mensen die in en rond Afrikaanse natuurgebieden
leven, hebben vaak geen andere mogelijkheid dan het
uitputten en soms letterlijk vernielen van de natuur-
lijke hulpbronnen waar ze zozeer van afhankelijk zijn.
Die negatieve spiraal kan alleen worden doorbroken
door de natuur te gebruiken op een duurzame manier
die ook nog geld oplevert. Met andere woorden, de
natuurlijke rijkdommen worden gekoesterd in plaats
van snel opgebruikt, juist omdat ze op de lange ter-
mijn veel geld opbrengen.

Historische fout
Een belangrijk kenmerk van Peace Parks is dat ze tot
stand komen door politieke steun op het allerhoogste
niveau. Natuurbescherming, herstel en economische

ontwikkeling gaan hand in hand, nadat leiders van
verschillende landen zich achter het idee hebben ge-
schaard.

Wie de Afrikaanse kaart bekijkt, ziet veel rechte
lijnen en vierkante vlakken, ingetekend volgens het
Verdrag van Berlijn, dat in 1884 de Afrikaanse kolo-
niën ‘verdeelde’ onder westerse koloniale machten.
Dit verdrag was een grove historische fout. De toen
zo strak en vaak toevallig getrokken grenzen gingen
dwars door alle eeuwenoude stamverbanden, natuur-
lijke en landschappelijke grenzen en wildroutes heen.
Daarmee werd niet alleen veel menselijke ellende ver-
oorzaakt, ook kreeg de biodiversiteit van het conti-
nent een flinke klap. Natuur houdt zich al nooit aan
kunstmatige landsgrenzen, maar dat geldt in Afrika
nog meer dan elders.

Peace Parks willen deze onrechtvaardige en onlo-
gische grenzen min of meer ongedaan maken, door
het opnieuw aaneensluiten van de grensoverschrij-
dende natuurgebieden die door verschillende regerin-
gen gezamenlijk worden beheerd. Loudon: “Het gaat
er nadrukkelijk niet om dat overal hekken om natuur-
gebieden komen, integendeel. De bevolking moet
kunnen profiteren van de natuur. Dat is duurzame
vooruitgang. Afrika kan nog veel meer toeristen trek-
ken, daar zijn we van overtuigd. Maar die willen wel
enigszins comfortabel reizen in een veilige omgeving.

droom

•Panda2007/02/HfdArt  18-04-2007  11:52  Pagina 21



Hier is ruimte voor een
bijschrift. Hier is ruimte
voor een bijschrift. Hier is
ruimte voor een bijschrift.
Hier is ruimte voor een
bijschrift. Hier is ruimte
voor een bijschrift. Hier is
ruimte voor een bijschrift.
Hier is ruimte voor een
bijschrift. Hier is ruimte
voor een bijschrift.

D E M O C R AT I S C H E
R E P U B L I E K

VA N  C O N G O

TA N Z A N I A

A N G O L A

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13
14

Z A M B I A

N A M I B I Ë

M A L AW I

Z I M B A B W E

B O T S WA N A

M O Z A M B I Q U E

Z U I D - A F R I K A

L E S O T H O S WA Z I L A N D

22 Panda

Daarom moet er ook nogal wat gebeuren op bureau-
cratisch terrein. Grensovergangen moeten simpeler
worden, bijvoorbeeld.”

Minder spanningen
In 1997 werd de Peace Parks Foundation officieel op-
gericht door Anton Rupert, Prins Bernhard en
Nelson Mandela, alle drie meesters in internationale
diplomatie, met een enorm netwerk. Willem van
Riet, directeur van de Peace Parks Foundation: “Drie
mannen voor wie elke Afrikaanse president zich graag
inspande. Rupert, Bernhard en Mandela gaven met
Peace Parks vorm aan hun grote ideaal: een Afrika
waarin mens en natuur vreedzaam naast elkaar
bestaan en waarin het natuurlijk erfgoed van onze
mensheid veilig is.”

Het concept was even geniaal als eenvoudig: over-
tuig aangrenzende landen om hun gezamenlijk grens-
gebied tot natuurpark om te vormen, waardoor regio-
nale spanningen verminderen, ecotoerisme kan
groeien en werkgelegenheid en stabiliteit worden ge-
creëerd. De Zuid-Afrikaanse tycoon Anton Rupert
was de grote man achter het plan. Hij had in de
naoorlogse decennia een tabaks- en drankimperium
opgebouwd en gaf ook toen al blijk van veel aandacht
voor natuur en medemens. 

Van Riet: “Ruperts idealisme en visie hebben uit-
eindelijk in de jaren negentig geleid tot de Peace
Parks Foundation. Zijn visie, gevormd door vele jaren
zakendoen in Afrika, was dat natuur en mens vreed-
zaam naast elkaar moeten bestaan. De toenmalige
Afrikaanse machthebbers hield hij steeds voor dat ‘je
niet rustig kunt slapen als je buurman honger heeft’.
Een visie waarmee hij zich aanvankelijk niet uitslui-
tend geliefd maakte. Maar steeds vaker wist Rupert
natuurbescherming te koppelen aan respectvolle rela-
ties met de autoriteiten.” 

Grenzen opgeven
De goede contacten van Rupert waren hard nodig,
vertelt Van Riet. “Toen een paar jaar later de Peace
Parks Foundation was geboren, werd een radicaal
voorstel gedaan aan al die leiders: het in veel opzich-
ten opgeven van hun nationale grenzen om natuur en
mens vooruit te helpen.” De eerste Afrikaanse leider
die werd gewonnen voor het concept van Peace
Parks was de Mozambikaanse president Joachim
Chissano, in 1990, en dat leidde vele jaren later tot
het Great Limpopo Transfrontier Park. Dit Peace
Park vormt een verbinding tussen het Zuid-Afri-
kaanse Krugerpark en het Limpopopark in Mozam-
bique.

Verdrag ondertekend
1 |Ais|Ais/Richtersveld

(Namibië, Zuid-Afrika)

2 Kgalagadi 
(Botswana, Zuid-Afrika)

3 Great Limpopo 
(Mozambique, Zuid-Afrika,
Zimbabwe)

In oprichting
4 Limpopo-Shashe

(Botswana, Zuid-Afrika,
Zimbabwe)

5 Lubombo
(Mozambique, Zuid-Afrika,
Swaziland)

6 Maloti-Drakensberg
(Lesotho, Zuid-Afrika)

7 Iona-Skeleton Coast
(Angola, Namibië)

8 KAZA (Kavango – 
Zambezi)
(Angola, Botswana, Nami-
bië, Zambia, Zimbabwe)

9 Malawi-
Zambia
(Malawi, Zambia)

10 Chimanimani
(Mozambique,
Zimbabwe)

Intentieverklaring
11 Liuwa Plain-Kameia

(Angola, Zambia)

12 Lower Zambezi-
Mana Pools
(Zambia, Zimbabwe)

13 Niassa-Selous
(Mozambique,Tanzania)

14 Mnazi Bay-Quirimbas
(Mozambique,Tanzania)
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Van Riet: “De uitstraling van die eerste Peace Parks
is ongekend. Omstreden leiders konden eindelijk eens
een goede beurt maken, zonder gezichtsverlies.

Vergeet niet dat Peace Parks een idee lanceert en
mede faciliteert. De overheden blijven zélf verant-
woordelijk voor de totstandkoming van de parken.”
Op dit moment staan alle staatshoofden in zuidelijk
Afrika achter de Peace Parks. En zij niet alleen, ook
bedrijven als Vodafone, Chrysler, Total en Philips,
diverse grote banken en de Rothchild Foundation,
verbonden hun naam en soms indrukwekkende
bedragen aan de Peace Parks. De Nationale Postcode
Loterij is ook een van de grote financiers en schonk
tot nu toe bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar gaf de
Nationale Postcode Loterij weer een verjaardagsgift
van een miljoen euro. De komende jaren volgen nog
eens vijf miljoen. 

Frans Schepers, manager Internationale Projecten
bij het Wereld Natuur Fonds Nederland, is enthou-
siast over het hele concept: “Grote, grensoverschrij-
dende natuurnetwerken bieden enorme kansen voor
natuurherstel en duurzame ontwikkeling. En ze hel-
pen bij het opvangen van sommige effecten van kli-
maatverandering. Wij ondersteunen Peace Parks
omdat het idee naadloos aansluit bij onze doelstellin-
gen. Hét sterke punt van Peace Park is de lobby-capa-
citeit, vanwege de diplomatieke goodwill die de grote

voormannen hebben gekweekt. Daarom werken we
nu samen met Peace Parks aan de realisatie van drie
gebieden, waaronder KAZA. Dat gebeurt samen met
nationale overheden, bedrijven en lokale organisaties
en mensen. Peace Parks en WWF vormen samen een
sterke alliantie om al die prachtige natuurnetwerken
daadwerkelijk te realiseren.”

Meeprofiteren
WWF heeft een samenwerkingsovereenkomst met de
Peace Parks Foundation voor de uitvoering van
diverse projecten, zoals KAZA. Een groot voordeel

‘Juist nu moeten we onze 

inspanningen verdubbelen 

om overal in de wereld duurzame 

vrede te bewerkstelligen’

Nelson Mandela, een van 
de oprichters van Peace Parks
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van de Peace Parks is dat ze vrijwel allemaal bestaan
uit een bonte verzameling natuurgebieden, variërend
van zeer goed beschermd, een beetje beschermd, tot
totaal onbeschermd. Het verbinden van al die ver-
schillende gebieden onder de noemer Peace Parks
brengt op den duur de minder beschermde stukken
naar een hoger niveau.

Schepers: “Uiteindelijk komt het natuurlijk aan
op betere natuurbescherming, duurzame financiering
én het beheer van deze gebieden. De lokale bevolking
krijgt een duidelijke rol en moet altijd meeprofiteren
van alle ontwikkelingen. Wij weten uit ervaring dat je
alleen op die manier draagvlak creëert voor ingrij-

pende veranderingen. Dat hebben we ook gezien in
Namibië waar we prima resultaten hebben geboekt.
Via de Peace Parks kunnen we die aanpak uitvergro-
ten naar andere landen.”

Directeur Willem van Riet: “Ook nu twee van de
drie oprichters er niet meer zijn – Prins Bernhard en
Anton Rupert overleden in respectievelijk 2004 en
2006 – moeten we doorgaan met het verbinden van
grote namen aan onze organisatie. Afrika is immers
van de gehele mensheid en we moeten ons daar alle-
maal verantwoordelijk voor voelen. Dat kan op aller-
lei manieren. We hebben grote plannen voor het
wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika in 2010.
Dan komen hier veel voetballiefhebbers, die allemaal
vast ook het grote wild van Afrika willen bekijken.
Dan staat Afrika wekenlang op alle voorpagina’s, die
kans moeten we aangrijpen.”

Inmiddels trekt het Peace Parks-concept zoveel
aandacht dat in andere delen van de wereld vergelijk-
bare initiatieven ontstaan, zoals in Noord- en Zuid-
Korea en in het Midden-Oosten. Van Riet: “Ook daar
zal het niet zonder slag of stoot gaan. Peace Parks
werkt als platform en facilitator, maar zoals overal
moeten gewone mensen het uiteindelijk doen.” �

Voor meer informatie: www.peaceparks.org
en www.wnf.nl

‘Afrika is de bakermat

van de mens,

ons gemeenschappelijk 

erfgoed’

Prins Bernhard, een van 
de oprichters van Peace Park
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Dát er veel kleurrijke dieren zijn, is duidelijk. Maar op
het waaróm is niet altijd een eenduidig antwoord te
geven. Soms – hoe onbevredigend dat ook lijkt – is het
gewoon een kwestie van toeval. Dan is kleur een bijver-
schijnsel. 

Bloed bevat hemoglobine, een ijzerhoudend eiwit.
Het ijzer zorgt zowel voor binding van zuurstof als
voor de bloedrode kleur. Dat laatste is bijzaak. Toeval,
net als het koperhoudende bloed van een kreeft dat hel-
derblauw is. Maar soms komt zo’n bijeffect goed van
pas, bijvoorbeeld voor camouflage. In de diepzee, waar
op zijn hoogst wat blauw licht doordringt, is rood een
schutkleur: even efficiënt als zwart. In ondiep water valt
een rode garnaal wel op, tenzij hij toevallig een rode

spons bewoont. Voor dieren die hun hele leven op
dezelfde plek doorbrengen, werkt zo’n gespeciali-
seerde schutkleur uitstekend. 

Andere keren dient een felle kleur juist om belagers
van het lijf te houden. In veel gevallen gebruiken dieren
daarbij de universele kleurcodes: zwart in combinatie
met rood, oranje of geel. Die combinatie begrijpt ieder
dier: dit is een beest dat steekt, bijt, giftig of onsmake-
lijk is. Een verstandig dier laat opzichtige wespen,
wantsen en gifkikkers dan ook ongemoeid, al wordt er
wel eens gefraudeerd op dit front. Want ook in de
natuur is wat je ziet niet altijd wat je krijgt. 

Minstens even vaak dienen kleuren om met soort-
genoten te communiceren. Natuurlijk werkt dat alleen

Blauwe apenwangen, kanariegele vogelveren,
bonte vlindervleugels. De dierenwereld is vol kleur.

Een bloemlezing met de kleurrijkste voorbeelden.

KLEURRIJK
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bij dieren die kleuren kunnen zien. Vogels kunnen dat
goed en bedienen zich dan ook van gekleurde veren-
pakken om een partner te behagen. Vaak gaat het om de
mannetjes, zoals bij pauwen, fazanten en eenden. Maar
lang niet altijd. Juist bij kleurige vogels als papegaaien
zijn beide geslachten even fleurig. Het aantrekkelijke
uiterlijk verstevigt de paarband. En het vergroot de
herkenbaarheid, want soort zoekt soort. Zo hebben
ook verschillende soorten vlinders en vissen hun eigen
kleurcodes. 

Omdat dieren van vacht en verenpak kunnen wisse-
len – de rui – kunnen ze zich ook in verschillende outfits
hullen. Voor en na de broedtijd ondergaat een manda-
rijnwoerd een metamorfose. De kleur van de huid kan
nog veel sneller veranderen. Het eenvoudigst is door
meer of minder doorbloeding. Maar er zijn ook subtie-
lere methodes, waarbij kleurstoffen plaatselijk meer en
minder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Soms in
een fractie van een seconde. De kameleon is het
bekendst, maar inktvissen zijn er nog veel beter in. Ze
kunnen wonderlijke patronen over hun lichaam laten

lopen. Die neonreclame gebruiken ze vooral bij de
balts (paringsritueel).

Er zijn verschillende manieren om je lichaam te
kleuren. In veel gevallen zijn er pigmenten in het spel:
speciale kleurstoffen in de huid, haren, veren of schub-
ben. Soms is de samenstelling van de pigmenten uniek.
Zo worden de groene en rode kleurstoffen in de veren
van toerako’s nergens anders in de natuur gevonden.
Vaak zijn speciale bestanddelen in het voedsel belang-
rijk om pigmenten aan te maken. Toen dat nog niet
bekend was, zaten dierentuinen steevast met ver-
bleekte flamingo’s. Ook zonder kleurstof is het moge-
lijk kleur te krijgen: door breking. Zoals het zonlicht in
regendruppels letterlijk alle kleuren van de regenboog
kan krijgen, zo kunnen ook vogelveren, rugschilden
van kevers en schubjes die vlindervleugels bedekken
briljante kleuren vormen. 

Het hoe en het waarom van kleurgebruik in de
natuur is bijna eindeloos. Interessant om te weten en te
weten te komen, maar ook gewoon prachtig om naar te
kijken. En meer dan waard om te behouden. �

DIERENRIJK
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Anders dan u waarschijnlijk
dacht,dankt de rode
oeakari zijn naam aan 
zijn roodbruine vacht.
Er bestaat namelijk ook 
een witte oeakari,met
witte haren. Maar de 
knalrode kale kop is 
natuurlijk het meest
opvallende kenmerk 
van deze aap uit het
Amazone-woud.Voor 
deze sociale dieren 
is gezichtsexpressie 
belangrijk in de 
communicatie. Blozen 
hoort daar ook bij,
waarbij de witte oogleden
dan extra contrasteren.

Als een van de weinige vogels heeft de koningsgier een goed ontwikkeld 
reukorgaan. Om in het Zuid-Amerikaanse regenwoud kadavers op te 

sporen heeft hij daar meer aan dan aan een scherpe blik.Toch laat zijn
uiterlijk zien dat hij wel degelijk visueel is ingesteld. Mogelijk is het niet

helemaal onze smaak,maar bij het verleiden van een partner speelt de
kleurige kop een belangrijke rol. Is het eenmaal aan,dan zorgt het uiterlijk

voor het handhaven van de paarband.Voor de maandenlange zorg voor
hun enig kind is een goede harmonie essentieel.Van hun 

stem moeten de kleurige gieren het niet hebben:
door het ontbreken van het strotten-

hoofd kunnen ze alleen 
gesis voortbrengen.
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In het Esperanto van de
natuur heeft de combinatie
zwart-rood een ondubbel-
zinnige betekenis: on-
eetbaar. De visuele bood-
schap die deze Namibische
sprinkhaan uitschreeuwt,
wordt wereldwijd door
insecteneters begrepen.
Ze zullen hem dan ook,
terecht, laten springen.

Roder dan de rode ibis kan bijna
niet. Om de kleurstof in hun 
veren te maken,zijn deze Zuid-
Amerikaanse wadvogels afhanke-
lijk van voedsel. Essentieel zijn
carotenen: plantaardige kleur-
stoffen die bekend zijn van 
worteltjes en als toegevoegde 
voedingskleurstof,maar die ook in
microscopische algen voorkomen.
Via de voedselketen belanden 
de kleurstoffen in de veren 

van de ibis.

De koraalslang is
dodelijk giftig. Met

zijn kleurpatroon van
rode,gele en zwarte

banden is hij daar 
duidelijk over en

houdt hij zich belagers
van het lijf. Alleen is 

de slang op deze foto
geen koraalslang

maar een melkslang.
Deze niet-giftige 

slang lift mee op de
reputatie van zijn 

dubbelganger. Als je
het weet, is het

verschil te 
zien. Maar in 

de praktijk 
neemt iedereen 
het zekere voor 

het onzekere.
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Het vermogen van de kameleon om van
kleur te veranderen is spreekwoordelijk.
Het geheim schuilt in met kleurstof
gevulde blaasjes onder zijn huid,die net
als de pixels van een digitale foto een
kleurpatroon vormen. Elk wordt met
een aparte zenuw bediend. Door ze 
van vorm te veranderen,worden ze 
kleiner en helderder of juist groter en
transparanter. Zoals bekend kan de
kameleon zijn kleur aanpassen aan de
omgeving,maar vaker nog gebruikt
hij zijn vermogen om van kleur te 
veranderen om op te vallen. Zo laat een
kameleon aan een potentiële partner 
of rivaal zien in welke stemming hij is.
Op basis daarvan trekt die al vaak 
zijn conclusies,wat een hoop gedoe
bespaart.
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De jongen van de keizersvis hebben 
net als hun ouders een opvallend 
kleurpatroon. Het is alleen totaal
anders. De ouderdieren zijn sterk 

territoriaal. Ze reageren fel op 
soortgenoten en jagen die weg van 

hun rif. De jonge keizersvissen 
worden niet als concurrent

gezien. Zolang ze nog 
kinderkleren dragen,

kunnen ze gaan 
waar ze willen.

Bij veel vogels verleiden de 
mannetjes een vrouwtje met
gezang en een kleurig veren-
pak. De prieelvogel pakt het

anders aan. Deze Australische
vogel verzamelt allerlei blauwe
voorwerpen en maakt daarmee

een expositie. Als decor bouwt
hij een ‘prieel’van takjes dat

hij met bessen blauw verft.
Oorspronkelijk bestond de 

verleidelijke verzameling 
uit bloemblaadjes,bessen 

en andermans veren.
Tegenwoordig behoren 

ook blauwe wasknijpers,
aanstekers en pennendoppen

tot de collectie.
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Het regenwoud is een 
ideale omgeving voor 

kikkers. Het is er vochtig
en er zijn veel insecten om

te eten. Een keerzijde is
dat er ook veel dieren 

zijn die kikkers lusten.
Gifkikkers hebben weinig
te vrezen. Zoals hun naam

aangeeft zijn ze oneetbaar
en met hun felle kleuren

maken ze daar geen
geheim van.Voor 
sommige soorten 

kunnen we gerust speken
van overkill: de gouden

gifkikker bevat
voldoende gif om 
duizend mensen 

te doden.

Piloten die over het regenwoud vliegen,zien
soms blauwe flitsen boven de boomkronen.
Die worden veroorzaakt door morfo’s:
vlinders met spiegelend blauwe vleugels.
De kleur ontstaat niet door kleurstoffen,
maar door breking en weerkaatsing. Een
natuurkundig verschijnsel dat bekend staat
als interferentie en opvallend sprankelende
kleuren kan opleveren. Behalve als signaal
naar soortgenoten,dient deze kleur ook 
als bescherming. In combinatie met de 
matbruine onderzijde van de vleugels 
wordt een fladderende morfo een knipper-
licht waarop een insectenetende vogel 
zich moeilijk kan concentreren.
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