
HET WERELD
NATUUR FONDS

Laat een willekeurige Nederlander,
Australiër of Chinees het pandalogo zien
en hij noemt de naam van het Wereld
Natuur Fonds. Toch zullen heel wat minder
mensen weten wat het WNF nu precies is.
En vooral: wat het WNF precies doet. Dit
informatieblad gaat daarover.
Je kunt erin lezen dat het Wereld Natuur
Fonds meer doet dan geld inzamelen en
panda’s beschermen. Wereldwijd actief

De laatste anderhalve eeuw is de natuur hard achteruit
gegaan. Planten, dieren, hele natuurgebieden verdwenen
steeds sneller van de aarde. Gelukkig vonden steeds meer
mensen dat het anders moest. Dat heeft geleid tot de
oprichting van natuurorganisaties, waaronder het Wereld
Natuur Fonds.

Zoals de naam al zegt werkt het Wereld Natuur Fonds
wereldwijd. De naam van het internationale Wereld
Natuur Fonds is World Wide Fund for Nature. Dat is
Engels voor ‘Wereldwijd Fonds voor de Natuur’ en wordt
afgekort als WWF. Dat zijn ook de letters die onder het
pandalogo staan.

Het WNF zet zich al jaren in voor de
ijsberen en de Noordpool.

INFOBLAD

Be one with nature
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Geboorte en groei
Het Wereld Natuur Fonds is opgericht op 11 september
1961. Het hoofdkantoor kwam in Zwitserland en in
verschillende landen werden afdelingen opgericht.
Eerst in Engeland, Zwitserland en de Verenigde
Staten en als vierde, nog geen jaar na de oprichting,
in Nederland. Inmiddels heeft het WNF kantoren over
de hele wereld. De Nederlandse afdeling is een van de
grootste. Het kantoor staat in Zeist: een energiezuinig
en natuurvriendelijk gebouw.

Het belangrijkste eerst
Het belangrijkste doel van het Wereld Natuur Fonds is
het behoud van de wereldnatuur. Om dat te bereiken,
moet je met de belangrijkste zaken beginnen. Het
WNF heeft daarom wereldwijd 35 grote gebieden
geselecteerd die als eerste beschermd moeten worden

zoals het Amazonegebied met regenwouden, het 
Noordpoolgebied met toendra’s en de Koraaldriehoek 
in de Indische en Grote Oceaan met koraalriffen. Ook 
richt het WNF zich op bepaalde plant- en diersoorten. 
Soorten die een belangrijke rol in de natuur vervullen, 
zoals koralen, haaien en cactussen. Maar ook dieren 
die gevaar lopen uit te sterven door stroperij, zoals 
olifanten en neushoorns. Het beschermen van zulke 
soorten gaat altijd samen met het beschermen van 
gebieden. Ten eerste omdat wilde planten en dieren 
leefgebied nodig hebben. Maar opvallende dieren als 
de tijger en de reuzenpanda zijn ook een goed symbool 
voor de natuur in een bepaald gebied. Zo helpt de 
bescherming van de panda om grote natuurgebieden 
in China te beschermen. Tot slot pakt het WNF de 
belangrijkste wereldwijde bedreigingen van de 
natuur aan, waaronder uitstoot van broeikas-gassen, 
ontbossing en onzorgvuldige landbouw en visserij.

Het WNF-kantoor in Zeist ziet er niet alleen
bijzonder uit, het is ook bijzonder energiezuinig en
natuurvriendelijk.

Verspreid over de wereld heeft het WNF grote gebieden geselecteerd om als eerste te beschermen.
Daarbij zijn ook natuurgebieden in zee, want een groot deel van de aarde is bedekt met water.
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Christiaan van der Hoeven werkt
bij de Nederlandse afdeling van het
Wereld Natuur Fonds. Voor dit
informatieblad geeft hij antwoord
op vier vragen over werken bij
WNF.

Wat is jouw taak?
Heel simpel gezegd: ik moet
bepalen waar het geld dat WNF 
inzamelt heen moet en moet
daarna kijken of het ook goed
besteed wordt. Dat betekent dat
ik regelmatig naar het buitenland
ga. Naar Borneo bijvoorbeeld.
Daar werken mensen aan de
bescherming van het woud en de
orang-oetan. Ik praat dan met de

WERKEN BIJ WNF
beschermers, kijk hoe het gaat en
wat er beter kan. Maar het grootste
deel van het jaar ben ik toch
bezig op het kantoor in Zeist. Met
rapporten van natuurbeschermers
maar ook met het informeren van
collega’s. En soms ook met mensen
uit de politiek of van bedrijven als
die met geld of betere regels iets
voor de natuur kunnen doen.

Hoe ben je bij het WNF
gekomen?
Net als bijna iedereen die hier
werkt: door te solliciteren. Ik
heb biologie gestudeerd op de
universiteit. Daarna heb ik in Afrika
gewerkt om daar onder andere
olifanten en apen te onderzoeken
om vervolgens plannen voor de
bescherming van die dieren te
maken. Later heb ik bij grote
organisaties in Nederland gewerkt
die aan de overheid advies geven
over bescherming van de natuur
en bedreigde soorten. Dus toen ik
solliciteerde had ik al veel ervaring
met natuurbescherming. Dat is nu

heel nuttig want daardoor weet ik
ook hoe moeilijk het veldwerk is.

Werken er vooral
biologen bij het WNF?
Nee, die zijn zelfs in de minderheid.
Zeker in rijke landen als Nederland.
Hier wordt veel geld voor de
natuur wereldwijd ingezameld en
we hebben heel veel donateurs en
jeugdleden. We moeten dus ook
bladen maken en posters, tv-spots,
een website, berichten op facebook.
De boekhouding moet goed op
orde zijn, mensen die een vraag
of klacht hebben moet je netjes
beantwoorden, noem maar op.

Welke opleiding moet je
doen als je later bij het
WNF wilt gaan werken?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is dus
niet zo dat je per se biologie hoeft te
gaan studeren. Bij WNF is plek
voor heel verschillende mensen.
Het is natuurlijk belangrijk dat je
goed bent in je vak. En vooral ook
dat je hart hebt voor de natuur.

Projecten als voorbeeld
Een belangrijke activiteit van het Wereld Natuur Fonds
is het opzetten en steunen van projecten: activiteiten van
mensen die zich ergens inzetten voor de natuur. In de
loop van de jaren heeft het WNF al duizenden projecten
over de hele wereld mogelijk gemaakt. Projecten voor de
bescherming van grote stukken regenwoud in Borneo en
Kameroen bijvoorbeeld, het leefgebied van dieren als de
orang-oetan en de gorilla. Maar ook projecten die ervoor
gezorgd hebben dat er grote natuurgebieden langs de grote
rivieren van Nederland zijn gekomen waar de bever en de
zeearend weer zijn teruggekeerd. Alleen al op dit moment
lopen er wereldwijd meer dan duizend projecten. Die worden
uitgevoerd door het Wereld Natuur Fonds zelf maar vaker nog
door anderen die daarbij geld en steun van het WNF krijgen.

 
Bij de projecten is directe bescherming van de natuur 
belangrijk, maar ze zijn ook van belang om te laten zien hoe 
natuurbescherming in de praktijk werkt. Met de projecten 
kan het WNF laten zien hoe natuurbescherming werkt en wat 
het oplevert voor mens en dier. Andere mensen, organisaties 
en regeringen kunnen die ideeën overnemen. Daarom is 
voorlichting ook een belangrijke activiteit van het WNF.

In India werkt het WNF samen met de regering om de
tijger te beschermen.
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Samenwerken
Het Wereld Natuur Fonds werkt veel met anderen
samen om de natuur wereldwijd te beschermen. Niet
alleen met andere natuurbeschermingsorganisaties,
maar ook met regeringen en bedrijven. Samen kun je
veel meer bereiken. Er komt dan meer geld beschikbaar
en belangrijker nog: er komen meer producten waarbij
de natuur gespaard wordt. Zo stond WNF aan de wieg 
van een keurmerk voor verantwoord hout: FSC.
Daarvoor is de medewerking nodig van de landen
waar het hout vandaan komt, van de bedrijven die het
hout of spullen die daarvan gemaakt zijn verkopen en
natuurlijk ook van de mensen die het kopen. Samen is
er ook een keurmerk voor verantwoord gevangen en
gekweekte vis gekomen.

Afspraken en geld
Met voorlichting en het maken van afspraken kun je
zorgen dat bedrijven en landen de natuur alleen op
een duurzame manier gebruiken en minder vervuilen
en verspillen. WNF probeert er ook voor te
zorgen dat er wereldwijd goede wetten komen die
natuurlijke gebieden en wilde dieren beschermen en
vervuiling en andere schadelijke activiteiten tegengaan.
Bijvoorbeeld wetten die de handel in ivoor en de hoorn
van neushoorns verbieden. Of een wet die het gebruik
verbiedt van landbouwgif dat schadelijk is voor wilde
dieren. Zo kan WNF soms alleen met praten en
schrijven de natuur beschermen.

Voor al deze activiteiten moet het Wereld Natuur
Fonds het benodigde geld bij elkaar krijgen. Naast de
regelmatige inkomsten van sponsors, de Nationale
Postcode Loterij, donateurs en jeugdleden is er soms
snel extra geld nodig voor een speciaal doel. Voor zo’n
doel houdt WNF dan een bijzondere actie. Of een hele 
serie acties in een periode: een campagne.

Mensenwerk
Natuurbescherming is mensenwerk. In Zeist werken
ongeveer 100 mensen, wereldwijd werken meer dan
6000 mensen voor het Wereld Natuur Fonds. Een
groot deel van het werk gebeurt op een kantoor. Daar
worden plannen gemaakt, rapporten geschreven en
acties voorbereid. Maar er zijn ook medewerkers die
projecten bezoeken om te kijken of het geld goed wordt
besteed en wat de beschermers nog nodig hebben. In
de projecten zelf werken ook veel mensen in de natuur.
Soms zijn die mensen in dienst van WNF maar meestal 
werken ze voor een andere organisatie. Of bijvoorbeeld 
voor een Nationaal Park. WNF zorgt dan dat deze 
mensen hun werk nog beter kunnen doen, bijvoorbeeld 
door trainingen te geven of door een boot,
terreinwagen of eco-drone te kopen.

Het beschermen van de natuur is
mensenwerk. Ook kinderen helpen mee.

De zwarte neushoorn wordt ernstig
bedreigd door stroperij. Het WNF zorgt
ervoor dat parkwachters in Afrika deze

dieren beter kunnen beschermen.
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ANDRE 
KUIPERS
Astronaut en WNF-ambassadeur:
“Ik heb de enorme diversiteit van
de aarde gezien: woestijngebieden,
tropische regenwouden, 
poolgebieden, oceanen. Vanuit de 
ruimte zijn die allemaal goed te
onderscheiden. Ik zag ook dat de 
wouden langs de rivieren worden 
gekapt en de grond in zee spoelt.
Je voelt dan bijna de 
kwetsbaarheid van de aarde.”

Miljoenen supporters
Er zijn ook veel mensen die het werk van WNF
steunen. Sommigen, zoals Humberto Tan, Harm Edens
en astronaut André Kuipers, komen vaak op radio,
tv en in tijdschriften en vertellen dan hoe belangrijk
ze het werk van WNF vinden. Zij zijn de WNF-
ambassadeurs.

Een veel grotere groep mensen steunt WNF door elk
jaar of elke maand geld te geven. Wereldwijd heeft het
Wereld Natuur Fonds bijna vijf miljoen supporters. De
Nederlandse afdeling heeft er meer dan 800.000
waaronder 125.000 jeugdleden en behoort hiermee dus
tot de grote jongens van de WNF-familie.

Het geld dat deze mensen geven is onmisbaar maar
minstens even belangrijk is dat WNF met zo veel
supporters achter zich meer bij regeringen en bedrijven
voor elkaar krijgt. Meer dan duizend Nederlandse
donateurs zijn actief in bijna vijftig regioteams. Daarnaast
zijn er nog ruim 3000 die zich inzetten om het werk van
het Wereld Natuur Fonds uit te dragen. Bijvoorbeeld op
evenementen of door les te geven op scholen. Zij zijn een
soort WNF-ambassadeurs in Nederland.

Drie jeugdclubs
De Nederlandse afdeling van het Wereld Natuur
Fonds heeft drie jeugdclubs. Voor de jongste kinderen
is er de WNF-Bamboeclub. Deze Bamboe-kids
krijgen het blad PipaPanda. Een goede vooropleiding
voor het echte werk: de WNF-Rangers. Deze jonge
natuurbeschermers krijgen tien keer per jaar hun
clubblad TamTam. Daarnaast voeren ze als dat nodig
is actie voor bedreigde diersoorten of natuurgebieden.
En regelmatig verzinnen een paar Rangers zelf een
actie op school of in de buurt. De LifeGuards zijn
de jeugdleden in de middelbareschoolleeftijd. Ook
zij komen regelmatig in actie voor de natuur, vaak
op eigen initiatief. LifeGuards krijgen maandelijks
een e-magazine en zes keer per jaar een blad op
posterformaat (de Posterzine). Alle jeugdleden van
het WNF krijgen korting op de toegangsprijzen van
dierenparken, natuurmusea en attractieparken.

Als WNF-Ranger krijg je 6 keer per jaar het magazine Ranger Report, een leuk 
welkomstcadeau en gratis toegang (of korting) bij de leukste dierentuinen en 
attractieparken. Meer weten? www.wnfrangers.nl
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In 1961 werd het internationale Wereld Natuur Fonds
opgericht. Een van de oprichters was onderzoeker en
pandaliefhebber Sir Peter Scott. Hij maakte tijdens
de oprichtingsvergadering een paar tekeningetjes van
zijn lievelingsdier. Hieruit kwam het logo van het
Wereld Natuur Fonds voort. De reuzenpanda is een
mooi symbool voor de bedreiging en bescherming
van de natuur. Bovendien ziet de panda er leuk uit en

Goede voorbeeld
Als je de natuur en het werk van het WNF belangrijk
vindt, moet je zeker lid worden van een van de
jeugdclubs. Maar belangrijker nog is dat je jezelf
verantwoordelijk voelt voor de natuur en het milieu en
andere mensen van de schoonheid en het belang van de

is hij zwart-wit: vroeger was dat veel goedkoper bij 
drukwerk. Sinds zijn oprichting heeft het Wereld Natuur 
Fonds al veel voor de reuzenpanda gedaan, zoals het 
helpen opzetten van reservaten, steunen van onderzoek 
en zorgen voor verbindingen tussen leefgebieden. Ook 
de WNF-Rangers hebben vaak actie voor de panda 
gevoerd. Inmiddels gaat het weer wat beter met dit 
bijzondere dier: hun aantal neemt weer toe.

natuur kunt overtuigen. Dat kun je doen door zelf het 
goede voorbeeld te geven, zoals zuinig zijn met energie 
en minder vlees eten. Als iedereen dat doet, dan komt 
het wel goed met de wereldnatuur.
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Wereld Natuur Fonds
Driebergseweg 10
3708 JB  Zeist
Postbus 7
3700 AA  Zeist

Servicelijn:
0800 - 1962
(gratis)
info@wnf.nl
www.wnf.nl

Als iedereen genoeg om de natuur geeft, heeft ook dit olifantje een goede toekomst.

1961 1978

1986 2000
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Afrikaanse olifant 	 	 	 	 	    Borneose orang-oetan

Kleine panda 	 	 	 	 	 	    Groene zeeschildpad

IJsbeer 	 	 	 	 	 	 	    Berggorilla, zilverrug
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