
Persbericht: Belgisch biodiversiteitsexpert verkozen voor mondiale natuurraad   
 
Hilde Eggermont, coordinator van het Belgisch Biodiversiteitsplatform1 is verkozen tot lid van de mondi-
ale raad van de „International Union for Conservation of Nature (IUCN)‟, en dit voor de komende vier 
jaar. 
 
De verkiezingen werden georganiseerd tijdens het IUCN Wereldcongres dat plaatsvond in Hawaï van 1 
tot 10 september. Dit wereldcongres, dat om de vier jaar wordt georganiseerd, zet de lijnen uit voor 
natuurbehoud en duurzame ontwikkeling op wereldschaal. Deze editie bracht meer dan 8000 deelne-
mers en was een forum voor meer dan 1500 presentaties, workshops en posters rond natuurbehoud en 
duurzaam gebruik van onze natuurlijke rijkdommen. 
  
De raad van IUCN is het belangrijkste beslissingsorgaan in de periode tussen twee wereldcongressen. 
Haar voornaamste rol is het uitzetten van de strategische richtlijnen voor de Unie, het invullen van ver-
antwoordelijkheden ten opzichte van haar leden, en het helpen communiceren naar de wereldwijde 
gemeenschap toe. 
 
Hilde Eggermont is Doctor in de Biologie en met haar huidige activiteiten voor het Belgisch Biodiversi-
teitsplatform wil ze een brug slaan tussen wetenschap en beleid. Dr. Eggermont is zeer vereerd verko-
zen te zijn als lid van de IUCN raad, dit zowel door overheden als niet-gouvernementele organisaties. 
Ze hoopt op die manier een sterkere stem te geven aan wetenschappelijk onderzoek alsook een brede-
re waaier aan stakeholders te betrekken in natuurbehoud, inclusief de jongere generatie. 
 
Volgens Dr Eggermont kunnen we de globale problemen samen aanpakken “Ecosystemen die de basis 
vormen van onze economie, ons welzijn en onze toekomst staan zwaar onder druk. Soorten sterven 
met een ongekende snelheid uit. Het klimaat bereikt een omslagpunt. Ik geloof er sterk in dat weten-
schappelijk onderzoek en het nauw betrekken van stakeholders noodzakelijk zijn om het tij te keren, 
onze natuur te beschermen en de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken” 
 
Hilde Eggermont voegt eraan toe dat IUCN een sleutelrol speelt over de verschillende sectoren heen: 
“Ik hoop om op basis van mijn expertise de impact van het werk van IUCN te kunnen vergroten en be-
leidsmakers te beïnvloeden. Het integreren van biodiversiteit in plannen van overheden, de private sec-
tor en ontwikkelingssamenwerking zal nog vele jaren vergen. Ik ben er echter van overtuigd dat IUCN 
voldoende slagkracht heeft om dit samen met andere actoren te verwezenlijken. IUCN is meer dan ooit 
nodig!” 
 
Daarnaast hoopt Dr Eggermont dat ze in deze functie kan helpen om biodiversiteit hogerop de politieke 
agenda te krijgen, zowel in haar eigen regio (West-Europa) als haar thuisland (België): “Niettegen-
staande de alarmerende signalen die onze natuur uitstuurt, negeren overheden nog altijd het feit dat wij 
onze planeet aan een ongekend tempo uitputten. Men verkiest nog steeds om te investeren in niet-
duurzame technologieën, en negeert de kracht van de natuur in het gevecht tegen de vele sociale pro-
blemen” 
 
Naast de verkiezingen voor de raad, zijn tijdens het IUCN Wereldcongres ook een aantal baanbrekende 
beslissingen genomen, onder andere rond het sluiten van lokale ivoormarkten, de bescherming van de 
open zee, behoud van primair woud, en „no-go‟ gebieden voor industriële activiteiten in beschermde 
gebieden. Het zette ook een aantal nieuwe onderwerpen op de agenda: natuurlijk kapitaal, het belang 
van spiritualiteit, religie en cultuur in de context van natuurbehoud, de noodzaak van het gebruik van 
natuurgebaseerde oplossingen – acties waarbij de natuur wordt ingezet om prangende problemen op te 
lossen zoals klimaatverandering, voedselveiligheid en watervoorziening, en die tevens een positief ef-
fect hebben op de biodiversiteit. 

                                                 
1 www.biodiversity.be  
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ACHTERGRONDINFORMATIE: 
 
Over regionale IUCN raadsleden 
Zoals vermeld op de IUCN website, spelen regionale raadsleden een sleutelrol in de structuur van 
IUCN: Als leden van de algemene raad, staan regionale raadsleden eerst en vooral ten dienste van de 
mondiale doelen van IUCN. Ze begeleiden de algemene ontwikkeling en implementatie van het beleid 
en de programma‟s van de Unie. Regionale raadsleden zijn een klankbord voor de IUCN leden in de 
regio‟s,  ze fungeren als IUCN ambassadeur, en werken samen met de President en Algemene Direc-
teur om de missie van IUCN te bewerkstelligen. Regionale raadsleden fungeren ook als contactpunt in 
hun respectievelijke regio‟s, werken samen met regionale en nationale IUCN committees, regionale 
bureaus en leden.  
Source: https://www.iucn.org/about/council 
 
 
Over IUCN 
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) is een unieke alliantie van zowel overheden 
als niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Het biedt de publieke en private sector en NGO's de 
kennis en methodiek om vooruitgang, economische ontwikkeling en natuurbehoud naast mekaar toe te 
laten. Gesticht in 1948, is IUCN geëvolueerd tot 's werelds grootste en meest diverse milieunetwerk. 
Het benut de ervaring en outreach van zijn 1300 ledenorganisaties en de input van zo‟n 16,000 experts, 
georganiseerd in zes commissies. IUCN is een mondiale autoriteit voor natuurbehoud.  

Voor dagelijkse rapportering over het IUCN Wereldcongres, alsook voor videos en fotomateriaal, zie 
IISSD reporting: http://www.iisd.ca/iucn/congress/2016/ 

Over het Belgisch Biodiversiteitsplatform: 

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform zorgt voor een geprivilegieerde toegang tot biodiversiteitsgegevens 
en onderzoeksinformatie. Het Platform moedigt interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers 
aan en faciliteert contacten tussen organisaties voor wetenschapsbeleid en onderzoekers door de zo-
genaamde “Communities of practice” rond Ecosysteemdiensten, Invasieve soorten en Biodiversiteit & 
Gezondheid. Advies geven over prioriteiten in biodiversiteitsonderzoek en het promoten van Belgisch 
biodiversiteitsonderzoek op internationale fora, zijn ook taken van het Platform. Het Platform is gecre-
eerd in 2001, wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en is deels gebaseerd 
in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  

 
Meer informatie: www.biodiversity.be 

 

CONTACTPUNT 

Dr Hilde Eggermont 

Coördinator van het Belgisch Biodiversiteitsplatform   

Tel.: 0473/613 675. 

Email: h.eggermont@biodiversity.be 
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