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Tijd voor biodiversiteit
Een leefbare wereld is 
een kwestie van kiezen 
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Wij, de jongeren van Nederland, presenteren dit manifest aan de 
Nederlandse politiek. Onze huidige manier van produceren en 
consumeren heeft geleid tot verschillende problemen die alle generaties 
treffen. Het probleem waar wij ons als jongeren zorgen om maken, en 
waarmee wij ons tot u richten, is het verlies van de biodiversiteit. 

Het verlies van biodiversiteit is een teken van onze verstoorde relatie 
met de natuur. ‘Earth Overshoot Day’ is de dag waarop de mensheid 
wereldwijd net zoveel van de aarde heeft gebruikt als wat de aarde in 
één jaar tijd kan opbrengen. Deze dag vindt nu al in de zomer plaats, een 
verontrustend teken dat we bijna twee keer zo veel consumeren als de 
planeet in een jaar kan produceren. Door de biodiversiteitscrisis dreigt 
de verscheidenheid aan levensvormen op aarde verloren te gaan.

En ook al worden wij nauwelijks gehoord in de politiek, wij zijn niet 
te jong om ons zorgen te maken over de biodiversiteitscrisis, noch te 
jong om mee te denken over oplossingen. Wij weten bijvoorbeeld dat er 
wetten en verdragen bestaan om de natuur te beschermen (CBD & Aichi 
targets, habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, Natura 2000, Cartagena-protocol, 
Parijs-klimaatakkoord, EU biodiversiteitsstrategie 2030, SDG’s).  
Wij weten ook dat deze wetten en verdragen slecht nageleefd worden, 
dat hierdoor de zesde massa-uitsterving gaande is en dat de mensheid 
daar de oorzaak van is. Juist wij jongeren hebben de benodigde 
verbeeldingskracht en kunnen komen met nieuwe ideeën. En niet  
te vergeten, het gaat over onze toekomst.

Het is tijd voor biodiversiteit. Daarom presenteren wij jongeren, in 
samenwerking met Naturalis, dit manifest. Hierin maken wij onze zorgen 
over een leefbare wereld hoorbaar, proberen wij de politiek te overtuigen 
om te luisteren en willen wij door het bundelen van onze kracht tot 
creatieve oplossingen komen. In dit manifest laten we zien dat een 
leefbare wereld vooral een kwestie is van kiezen. 
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Tijd voor toekomst
Investeer in 
jongerenparticipatie

“Zonder jongeren,  
geen toekomst.”
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De toekomst is van de jongeren van vandaag. Onomkeerbare schade 
aan ecosystemen komt voor hun rekening, en voor die van toekomstige 
generaties. Het huidige politieke beleid is gericht op de korte termijn. 
Met de lange termijn wordt veel te weinig rekening gehouden. Het is 
onaanvaardbaar dat er hierdoor existentiële risico’s ontstaan voor de 
volksgezondheid en uiteindelijk het leven op aarde. Onze stem wordt 
onvoldoende gehoord bij ingrijpende beslissingen over het milieu.

Dat betekent echter niet dat jongeren stilzitten. Vanuit verschillende 
initiatieven organiseren betrokken jongeren zich in heel Nederland 
om hun oplossingen voor de biodiversiteitscrisis te delen. Daarom 
verzoeken wij de politiek om zich hard te maken voor biodiversiteit 
en voor jongerenparticipatie. Jongeren hebben, net als iedereen, een 
groene en gezonde leefomgeving nodig. Wij kunnen de besluitvorming 
met creatieve en wetenschappelijke inzichten verbeteren. Daarbij 
komt dat jongeren die nu worden betrokken bij het beleid, later als 
besluitvormers beter in staat zijn om de enorme vraagstukken omtrent 
onze leefomgeving op te lossen. Luister naar ons. Laat ons meedenken. 
Laat ons meebeslissen. Want zonder jongeren, geen toekomst.

JongerenXNaturalis pleit voor: 
arrow-alt-circle-right Structurele jongerenparticipatie binnen de politiek. Door de stem 

van jongeren te erkennen wordt een langetermijnvisie gewaarborgd. 

arrow-alt-circle-right De erkenning binnen de politiek om de biodiversiteitscrisis te zien 
voor wat het is: een even urgente crisis als de klimaatcrisis, zo niet 
grotere. 

“We moeten jongeren 
enthousiasmeren om ook in  

deze richting te gaan studeren  
en werken!”

“Alle jongeren betrekken in de 
ontwerp- en uitvoeringsfase 

van klimaatplannen: niet 
alleen meedenken, maar ook 

meedoen.”
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Tijd voor gezondheid  
en leefbaarheid
Aandacht voor biodiversiteit 
is essentieel

“Fossiele brandstof  
is zó 2020.”
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Biodiversiteit is een belangrijk fundament van een gezonde en duurzame 
leefomgeving voor mensen en andere organismen, maar staat momenteel 
niet hoog genoeg op de politieke agenda. Biodiversiteit is noodzakelijk 
voor de productie van voedsel en voor voedselveiligheid, de kwaliteit van 
drinkwater, schone lucht, voor het vinden van medicijnen, en robuuste, 
veerkrachtige ecosystemen. Het verlies van biodiversiteit kan ervoor 
zorgen dat mensen vaker te maken krijgen met epidemieën, zoals 
het coronavirus, of milieurampen, zoals droogtes en overstromingen. 
Biodiversiteit is niet alleen essentieel voor het in stand houden van 
ecosystemen en onze maatschappij, maar kan ook een belangrijke rol 
spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Zo kunnen financieel 
efficiënte, natuurlijke klimaatoplossingen zorgen voor een derde van de 
CO2-vermindering benodigd voor 2030. Daarbij vormen ecosystemen, 
zoals duingebieden en mangrovebossen, essentiële klimaatbuffers tegen 
toenemende natuurrampen, droogte en een rijzende zeespiegel. 

Nederland draagt met onze voedsel- en handelssystemen niet alleen 
bij aan nationaal biodiversiteitsverlies, maar doet dat ook wereldwijd 
door bijvoorbeeld ontbossing en overbevissing. Wij pleiten voor het 
erkennen van de biodiversiteitscrisis door de overheid. Hierdoor wordt 
biodiversiteit een hoge prioriteit voor de politieke en maatschappelijke 
agenda. Door met alle sectoren in te zetten op het terugdraaien van 
het biodiversiteitsverlies is het tij nog deels te keren. Laten we de 
biodiversiteitscrisis onder ogen zien, zodat ook toekomstige generaties 
kunnen leven op een gezonde en groene planeet. 

Om al die redenen roepen jongeren de politiek op om nu actie te 
nemen. Wij verzoeken het volgende kabinet om direct te beginnen 
met de implementatie van oplossingen tegen biodiversiteitsverlies. 
JongerenXNaturalis kan bijdragen door het leveren van een 
langetermijnperspectief, wetenschappelijke kennis, innovatie, creëren 
van draagvlak, bewustzijn van burgers, energie voor actie en creativiteit. 

JongerenXNaturalis pleit voor:
arrow-alt-circle-right Maximale politieke inzet om het tij van biodiversiteitsverlies te keren 

waar dat nog mogelijk is.

arrow-alt-circle-right De stimulatie van nieuwe biodiversiteitsprojecten op grote schaal.

arrow-alt-circle-right Het toekennen van een verdiende en belangrijke plek van 
biodiversiteit in de klimaatoplossing voor menselijk welzijn. 

Tijd voor gezondheid  
en leefbaarheid
Aandacht voor biodiversiteit 
is essentieel

“Groen in steden:  
meer bodem, meer groen,  

minder beton.” 
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Tijd voor wijsheid
Investeer in onderzoek 
en educatie

“Veel positieve energie!  
Denken in oplossingen.”
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We roepen de politiek op tot het vergroten van het begrip van, en 
waardering voor, biodiversiteit. Biodiversiteit en een duurzame 
toekomst moeten de fundamenten zijn van al het onderwijs, van 
basisschool tot mbo en wo, zodat bij de volgende generatie hoveniers, 
beleidsmakers, boeren, bankiers en andere professionals biodiversiteit 
hoger op de agenda staat. Dat betekent investeren in wetenschappelijk 
onderzoek en in educatie. Onderzoek helpt bij het formuleren van 
effectieve oplossingen. Sterkere natuur- en wetenschapseducatie en 
wetenschapscommunicatie helpen draagvlak voor natuurbeleid te 
vergroten. Allereerst moet er op korte termijn meer inzicht komen in de 
biodiversiteitscrisis, wat de gevolgen voor Nederlanders zijn en welke 
oplossingen er bestaan. Hiervoor moeten middelen beschikbaar worden 
gemaakt. Van groot belang is dat deze opgedane kennis meegenomen 
wordt in het beleid. Wetenschappers moeten tijd en middelen krijgen 
om gehoord te worden in de besluitvorming over de biodiversiteitscrisis 
(bijvoorbeeld door deelname aan een breed BCMT-Biodiversity 
Crisis Management Team). Geef wetenschappers een stem om 
oplossingsgericht met de biodiversiteitscrisis aan de slag te gaan:  
in de besluitvorming, in het maatschappelijk debat en in het creëren  
van draagvlak. 

JongerenXNaturalis pleit voor:
arrow-alt-circle-right Investeringen in wetenschappelijk onderzoek naar  

biodiversiteitsherstel en -verlies.

arrow-alt-circle-right Een betere integratie van wetenschap en politiek.

arrow-alt-circle-right Betere natuur- en wetenschapseducatie, niet alleen op  
school maar ook voor burgers.

“Educatie en voorlichting over 
het belang van biodiversiteit, 

inclusief de economische 
waarde, is waar het mee begint.”

“Meer klimaat in het onderwijs: 
niet alleen de fysische, maar  

ook de sociale aspecten moeten 
worden opgenomen in het 

curriculum.”
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Tijd voor keuzes
Durf te kiezen voor een 
leefbare wereld

“Het is ook in het belang 
van bedrijven om 

biodiversiteitsverlies 
tegen te gaan!”

“Ecosystemen zijn 
circulair, dat zou ook 

voor de economie 
moeten gelden.”



De politiek moet beleid gaan voeren dat de wetten, afspraken en de wetenschappelijke adviezen  
omtrent bescherming en herstel van biodiversiteit naleeft. De overheid moet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het niet halen van de biodiversiteitsdoelen, zowel in Nederland als daarbuiten.  
De Nederlandse overheid doet te weinig om die doelen te halen. We kunnen de lange termijn domweg niet 
langer verwaarlozen: de overheid moet een leidende rol nemen in het aanpakken van de biodiversiteitscrisis. 

Wij pleiten voor meer lef en ambitie vanuit de overheid om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.  
De overheid voelt momenteel te weinig urgentie, en toont te weinig interesse in het belang van behoud 
en herstel van biodiversiteit en kwetsbare natuur. De eerste stap is al genoemd: de erkenning van de 
biodiversiteitscrisis. Daarmee toont de overheid de ambitie de crisis serieus te nemen. Wetenschappers 
wereldwijd waarschuwen al tientallen jaren over de achteruitgang in biodiversiteit; het is tijd om naar 
ze te gaan luisteren. Een tweede stap is het tonen van lef om de crisis aan te pakken door naar deze 
wetenschappers te luisteren. Een overheid met lef durft namelijk verantwoordelijkheid te nemen.  
Zij wacht niet af tot het te laat is om actie te ondernemen, maar luistert naar de wetenschap.

Richt om te beginnen een Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit op. Dit ministerie dicht de kloof  
tussen de wetenschap en de politiek, en zet biodiversiteit hoog op de agenda. Hiermee neemt de  
overheid verantwoordelijkheid en toont ze lef en ambitie om de achtergestelde doelen te behalen.  
Noch de biodiversiteitscrisis, noch de klimaatcrisis kunnen nog vier jaar langer wachten. Het is tijd voor 
serieuze en ambitieuze politieke actie. We hebben geen tijd om de ‘hete hangijzers’ voor ons uit te blijven 
schuiven. JongerenxNaturalis pleit daarom ook voor de introductie van een Burgerberaad voor Biodiversiteit 
in het volgende regeerakkoord. Dit Burgerberaad adviseert de overheid, op basis van wetenschappelijk 
onderzoek en algemeen belang, over complexe vraagstukken. 

We roepen de overheid op om duurzaam te investeren in biodiversiteit, en zich daarin te laten leiden door de 
wetenschap. De overheid laat zich nu vooral leiden door de lobby van grote bedrijven, die het herstellen en 
instandhouden van de biodiversiteit niet altijd in hun prioriteitenlijstje hebben staan. Daar doen zowel onze 
overheid als die bedrijven onverstandig aan. De Nederlandsche Bank heeft biodiversiteitsverlies als financieel 
risico bestempeld, want dat is het ook. Het is ook in het belang van bedrijven om biodiversiteitsverlies tegen 
te gaan. Kennis over biodiversiteit en over oplossingen voor een biodiversiteit-positieve samenleving zijn 
broodnodig als we samen de crisis willen aanpakken. Hierin is het belangrijk dat we niet alleen nú kennis 
vergaren, maar die kennis ook vasthouden voor de lange termijn. Als de overheid vertrouwen toont in de 
wetenschap, volgt de samenleving vanzelf. Het is tijd om kracht en kennis te bundelen. 

JongerenXNaturalis pleit voor:
arrow-alt-circle-right De erkenning van de essentiële bijdrage van biodiversiteit aan onze economie,  

ons welzijn en de leefbaarheid van onze wereld.

arrow-alt-circle-right Een Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit in het volgende regeerakkoord.

arrow-alt-circle-right De oprichting van een Burgerberaad voor Biodiversiteit. 
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Colofon

Dit manifest is mede tot stand gekomen door bijzondere bijdragen van kernteam 
JongerenXNaturalis:
Aniek Moonen - Jonge Klimaatbeweging
Anne Gentenaar - Studio de Maan
Anne Schulp - Naturalis Biodiversity Center/wetenschap
Auke-Florian Hiemstra - Naturalis Biodiversity Center/wetenschap
Benito Walker - Youth For Climate NL
Bob Kreiken - MSc Forest and Nature Conservation WUR
Ela Sari - Studente Msc Architecture & Msc Science Communication TU Delft
Esmee Geerken - Kunstenaar/wetenschap
Eva den Boer - Dutch Wavemakers/ Student MSc Governance of Sustainability 
Evi Vet - Studente Msc Nutrition/ VN Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel
Frank Wesselingh - Naturalis Biodiversity Center/wetenschap
Ianthe Minnaert - Fridays For Future
Ilse van den Dungen - Kunstenaar/Urgenda
Jamie Nee - Extinction Rebellion/ Kunstenaar
Katinka Blom - Studente HEP/ SFYN
Katja Peijnenburg - Naturalis Biodiversity Center/wetenschap
Kim van Hooijdonk - Milieudefensie/JMA (Jongeren Milieu Actief)
Koos Biesmeijer - Naturalis Biodiversity Center/wetenschap
Lieke Brackel - Student TU Delft/COP
Maarten Beijleveld - Naturalis Biodiversity Center/stagiair
Mark Boode - Teachers For Climate
Niels Raes - NLBIF/Naturalis Biodiversity Center
Pieter van Hout - KEK/Weathermakers
Welmoet Damsma - Naturalis Biodiversity Center/Educatieve Ontwikkeling

JongerenXNaturalis wordt mede mogelijk gemaakt door ASN Foundation.

Illustraties op omslag, bij inleiding en vier pijlers door Atelier Jamie Nee.  
Illustraties protestborden door Moze Mertens.


