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We moeten er geen doekjes om winden: 2020 was 
geen fijn jaar. Niet voor jou, niet voor ons, niet voor 
de meesten. De pandemie schudde het leven van 
miljoenen mensen door elkaar. We plooiden terug 
op onszelf om de verspreiding van het coronavirus 
te stoppen. De economie viel stil, het sociale leven ook. 

Maar voor Greenpeace stopte de wereld niet met draaien. Dag na dag bleven we 
ons inzetten voor een betere planeet – soms in erg moeilijke omstandigheden.
Met succes: zowel in  België als internationaal behaalden we mooie resultaten.
En ook daarvoor wil ik jou bedanken. Want Greenpeace heeft de steun van 
mensen zoals jij nodig, in deze crisis meer dan ooit. Je bent de spil van onze 
campagnes, het kloppende hart achter onze acties.

Dankzij jouw inzet en financiële steun maken we van de wereld elke dag een 
mooiere, gezondere en groenere plek – waarin iedereen zijn plaats heeft.
Daarom benadruk ik het graag nog eens: een dikke, dikke merci voor je support.
In dit ‘impact rapport’ tonen we je welke succesvolle acties en campagnes we 
in 2020 uitrolden, en welke resultaten ze opleverden. We blikken ook vooruit 
naar 2021 – hopelijk een beter jaar voor iedereen. Ook in de toekomst blijven de 
uitdagingen groot, net als onze inzet voor een groenere planeet. Ik hoop dat we 
daarvoor opnieuw op jouw steun mogen rekenen. 

Hartelijke groet,

Greenpeace in 2020:
Moeilijk jaar,
mooie resultaten
(dankzij jou)

VALERIE DEL RE
Directeur Greenpeace België
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#Klimaat

Klimaatverandering:
gedaan met
brandjes blussen!

Van bosbranden en smeltende 
ijskappen tot extreme sneeuwval, 
alles verwoestende overstromingen 
en grondverschuivingen… in 
2020 sloeg de klimaatcrisis weer 
ongenadig toe. Ook in België voelen 
we de impact van het veranderende 
klimaat.

Meer ambitie nodig

We hebben een stabiel klimaat 
nodig om te kunnen leven op aarde. 
Er moet dus zeer snel werk gemaakt 
worden van een doortastend en 
duurzaam klimaatbeleid.

Het roer moet volledig om als we 
onze planeet leefbaar willen houden 
voor onze kinderen en
kleinkinderen. Pakken we de 
problemen nu niet aan, dan riskeren 
we jaar na jaar hogere
temperaturen, hittegolven en steeds 
langere periodes van droogte.

In 2020 voerden we dan ook 
coronaproof actie om onze 
ministers te herinneren aan 
hun klimaatbeloften. Samen 
met Youth For Climate riepen 

we de preformateurs tijdens de 
regeringsonderhandelingen op 
een ambitieuze klimaatregering te 
vormen. En eind november
namen we deel aan het langste 
klimaatprotest ooit in België, 
opnieuw om meer klimaatambitie 
te eisen. 

Dat de hogere doelstelling van 
55% minder uitstoot tegen 2030 
(en een klimaatneutraal België 
in 2050) in het regeerakkoord 
staat, is goed nieuws. Toch zeggen 
wetenschappers dat het nog 
beter moet. Daarom strijden 
wij voor een verlaging van de 
uitstoot met minstens 65% tegen 
2030 en klimaatneutraliteit in 
2040 – met oog voor een eerlijke 
energietransitie. Dat zijn ambitieuze, 
maar betaalbare en haalbare 
doelstellingen.

Met aanhoudende druk en 
burgermobilisatie zijn we al een heel 
eind gekomen, maar de weg is nog 
lang...
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In actie op het terrein

In de Antwerpse haven verzetten we ons 
samen met 13 andere milieuorganisaties 
tegen de boskap voor de bouw van twee 
nieuwe plastiekfabrieken door Ineos. 
Deze installaties zouden niet alleen 
het probleem van plastiekvervuiling 
verergeren, maar ons ook nog meer 
vastzetten in een fossiel systeem.

Tijdens een protestactie op 3 oktober 
drongen meer dan 150 activisten het 
bedrijfsterrein van Ineos binnen.

Ze eisten het behoud van 55 hectare 
bosgebied en de weigering van de 
omgevingsvergunningen.

Op 28 oktober gaf Minister van Omgeving 
Zuhal Demir alsnog toestemming om het 
bos te kappen. Hierop startte Greenpeace 
samen met zijn partners een gerechtelijke 
spoedprocedure op. Met succes: de 
kapvergunning werd geschorst. En begin 
2021 kondigde Ineos aan één van de twee 
fabrieken “voorlopig” te annuleren!

De wereldzeeën laten 
niemand blauwblauw

#Oceanen

Onder meer overbevissing, (diepzee)
mijnbouw, plastic afval en de verzuring 
van het zeewater bedreigen de vitale 
functies van ecosystemen waarvan alle 
leven op aarde afhangt.

Greenpeace ijvert daarom voor een 
Globaal Oceanenverdrag. Dat verdrag 
moet uitmonden in de oprichting van 
beschermde gebieden die minstens 30% 
van de oceaan omvatten, en dat tegen 
2030. Het doel: gezonde oceanen, vol 
leven, die weerbaar genoeg zijn om de 
klimaat- en biodiversiteitscrisis het hoofd 
te bieden.

Diepzee bedreigd

In juli 2020 overhandigde Greenpeace 
een petitie voor de bescherming van de 
oceanen aan minister Philippe De Backer. 
Meer dan 60.000 Belgen zetten hun 
handtekening onder de eis, wereldwijd 
tekenden al meer dan 3 miljoen mensen.

Maar… Hoewel België veel ambitie toont 
om de oceanen te beschermen, steunt 
ons land wel de ontwikkeling van de 
diepzeemijnbouw – een nieuwe industrie 
die de diepzee en het leven op de 
zeebodem ernstig zal schaden. We vragen 
daarom dat België afziet van deze steun 
en de oceanen werkelijk beschermt.

#Klimaat
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#Energie

Samen naar een 
groenere toekomst

Gratis energie, die je alleen nog maar 
hoeft te oogsten: dat is hernieuwbare 
energie. Wind, zon en water kunnen ons 
genoeg stroom leveren om eindelijk 
komaf te maken met fossiele brandstoffen 
en kernenergie.

Groen, duurzaam én steeds goedkoper. 
Meer moet dat niet zijn.

Offshore wind stuwt
onze energietransitie

Op de Thorntonbank in onze Noordzee 
staan honderden windmolens, die 
energie leveren aan honderdduizenden 
huishoudens en industrie. Daarmee 
maakt België een goede beurt als het op 
de productie van windenergie aankomt: 
wereldwijd staan we op de vijfde plaats.
België moet en zal de volgende jaren een 
actieve rol blijven spelen in het Noordzee-
offshore-netwerk. De ambitie: tegen 2025-
26 de capaciteit van offshore windenergie 
verdubbelen, om daarna met Europese 
partners dat potentieel nog veel groter 
te maken. Greenpeace blijft dit van nabij 
volgen.

Sneller groen, dankzij 
bewuste consumenten

Al jaren maakt Greenpeace jaarlijks 
een overzicht van de groenste 
stroomleveranciers. Veel consumenten 
laten zich leiden door ons klassement 
en kiezen bewuster voor (meer) groene 
stroom. Fantastisch!

We blijven ook volgend jaar strijden 
voor een groene energietransitie, 
waarbij zowel gezinnen als bedrijven 
overstappen op hernieuwbare 
energiebronnen.

Je vindt ons klassement via 
mijngroenestroom.be
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Écht werk maken van de 
kernuitstap

Het spelletje heeft lang genoeg geduurd, 
en het is nu echt tijd dat we de Belgische 
kerncentrales voorgoed sluiten. De 
zeven kernreactoren die ons land telt, 
zijn onbetrouwbaar en voldoen niet aan 
de huidige veiligheidseisen. De meeste 
reactoren hadden al jaren geleden 
gesloten moeten worden.

Nu het de federale regering menens 
is met de kernuitstap, en de nucleaire 
uitbater Engie-Electrabel zijn 
investeringen om de levensduur van 
de kerncentrales te verlengen schrapt, 
moeten we doorzetten en definitief een 
punt zetten achter de productie van 
kernenergie in ons land.

We moeten nu kiezen voor een 
efficiënt, flexibel en hernieuwbaar 
energiesysteem, dat burgers en 
bedrijven alle kansen biedt om 
hieraan bij te dragen. Met ambitieuze 
regelgeving en intelligente investeringen 
moeten we ons voorbereiden op een 
volledig hernieuwbaar energiesysteem na 
2030. Op alle niveaus moeten we daarom 
de handen uit de mouwen steken. Zo 
vermijden we in de toekomst opnieuw 
voor miljoenen euro’s hernieuwbare 
energie uit het buitenland te moeten 
aankopen om onze doelstellingen te 
halen.

#Energie
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#Mobiliteit

Propere lucht en een 
groene stad
Koning Auto eist jaarlijks duizenden 
mensenlevens. Rechtstreeks, door 
ongevallen. Maar ook onrechtstreeks, door 
de luchtvervuiling die de verbranding van 
fossiele brandstoffen met zich meebrengt. 
Via de rechtbank leggen wij druk bij onze 
overheden zodat zij eindelijk de Europese 
gezondheidsnormen voor luchtvervuiling 
respecteren, zowel in Vlaanderen als 
Wallonië.

Willen we de ambitie van de klimaattop 
in Parijs halen en de klimaatopwarming 
beperken tot 1,5 graad, dan moeten we 
werk maken van een beter openbaar 
vervoer en straten die veilig zijn om te 
stappen en te fietsen.

Wegen op de politiek

De nieuwe federale regering beloofde 
om een visie op het spoor te ontwikkelen, 
geïnspireerd door het Zwitserse 
knooppuntenmodel. Treinen zullen elkaar 
dan niet meer kruisen in het midden van 
de velden, maar in de stations. Kleinere 
stations nemen dan een prominentere 
rol op en reizigers kunnen gemakkelijker 
overstappen tussen treinen, of tussen 
trein en bus of tram. Dankzij ons 
lobbywerk – samen met Integrato, een 
groep burgerexperten – overtuigden 
we de regering ervan dat het Zwitserse 
model ook toegepast kan worden op de 
Belgische spoorwegen. Nu is het wachten 
op de concrete uitwerking.

Meer autoloze zondagen
in Brussel

Greenpeace Brussel voert campagne 
voor meer autoloze zondagen in 
onze hoofdstad. Hun voorstel is één 
autoloze zondag per maand, van april 
tot en met september. Zulke lokale 
initiatieven maken een verschil. De 
actie van Greenpeace Brussel bracht 
bijvoorbeeld de discussie op gang 
over andere vormen van mobiliteit, de 
invulling van de openbare ruimte en 
de nood aan meer groen in de stad.
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#Bossen

De sleutel tot een 
groenere planeet
Bossen zijn onmisbaar voor het 
leven op aarde. Ze zijn de sleutel tot 
een groenere planeet. Toch verdwijnt 
elke 2 seconden 1 voetbalveld aan 
bosgebied. Een vijfde van de uitstoot van 
broeikasgassen komt door ontbossing.

Met de bossen verdwijnt ook de thuis 
van miljoenen mensen, en de habitat van 
ontelbaar veel planten- en diersoorten. 
Die dieren zoeken dan een nieuwe 
plek op, dichter bij de mens. Met alle 
gevolgen van dien, zoals de overdracht 
van nieuwe virussen, waaronder corona. 
 
Alle ogen op Europa gericht 

Europa is verantwoordelijk voor een 
tiende van de wereldwijde ontbossing: 
voor houtkap, rubber, veeteelt of 
oliepalm- of sojaplantages. Bijna 1,2 
miljoen mensen eisen verandering, 
en riepen in een petitie de Europese 
beleidsmakers op om zulke 
‘geïmporteerde ontbossing’ te stoppen. 
Eind oktober schaarde ook het Europese 
parlement zich achter deze eis. De druk 
op de Europese Commissie om nu met 
een nieuwe wet te komen, stijgt.

Groene Delle blijft

Ook bij ons beweegt er iets. Een van 
de meest succesvolle campagnes voor 
behoud van bos- en natuurgebied, 
is de redding van de Groene Delle. 
Greenpeace Limburg werkte in 2020 

in coalitie met het actiecomité voor de 
bescherming van de Groene Delle en 
voerde actie tegen de bouw van een 
nieuw industriegebied op deze plaats. 

Dankzij een succesvolle 
handtekeningenactie en de oproep om 
zoveel mogelijk bezwaarschriften in te 
dienen tegen de plannen van de Vlaamse 
regering, kondigde minister Zuhal Demir 
aan dat de Groene Delle natuurgebied 
blijft. Een zeer belangrijke overwinning 
die aantoont dat lokale actievoerders een 
grote impact kunnen hebben.

Meren van L’Eau d’Heure 
gered

De Meren van l’Eau d’Heure zijn het 
grootste watergebied van België. In 
de loop van de jaren 70 werden ze 
kunstmatig aangelegd. Van de vijf 
meren is het meer van La Plate Taille het 
grootste. Het stuwmeer van 3,74 km² 
herbergt veel verschillende vissoorten. 
De oevers zijn een populaire broedplaats 
voor allerlei vogels. Dankzij de inzet van 
lokale actievoerders kreeg de uitbater van 
het bekken geen milieuvergunning meer 
en moest hij zijn activiteiten stopzetten. 
Gedaan met de geluidsoverlast voor de 
omwonenden, rust voor de flora en fauna.



9

#Landbouw

Verzet tegen 
veefabrieken
Ook in België vinden we intensieve 
veeteelt in megastallen. Niet 
verwonderlijk als je weet dat er in ons 
land jaarlijks bijna 300 miljoen kippen, 
11 miljoen varkens en 837.000 koeien 
worden geslacht. Veel van dat vlees is 
bestemd voor de export.

We zien een duidelijke trend naar 
schaalvergroting in de veesector die 
vooral kleinere familiebedrijven nekt. 
Maar ook de impact van veefabrieken 
op de natuur, het klimaat en de 
omgeving valt niet te onderschatten. 

Greenpeace pleit voor ecologische, 
meer grondgebonden landbouw. 
We ondersteunen het buurtprotest 

tegen de komst van nieuwe megastallen 
en verzetten ons tegen de lucht-, water- 
en grondvervuiling die met intensieve 
veeteelt gepaard gaan.

En onze acties hebben resultaat: minister 
Demir weigerde al enkele vergunningen 
voor omstreden uitbreidingen in Limburg 
en West-Vlaanderen. 

In Wallonië worden we rechtstreeks 
betrokken bij het uitstippelen van het 
nieuwe landbouwbeleid (voor de periode 
na 2020), samen met enkele andere ngo’s 
en de landbouworganisaties, waarbij we 
hameren op het gebruik van duurzame 
methoden en een eerlijke prijs voor de 
boer.inn.en.

MATTEO DE VOS
expert duurzame landbouw bij 
bij Greenpeace België

“In het huidige productiemodel verliest (bijna) iedereen. Ook kleinere 
familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die 
de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders 
worden meegesleurd in een race naar de bodem. Het Europees Parlement wil ons 
nu opnieuw jarenlang opsluiten in dat destructieve model, terwijl wetenschappers 
waarschuwen dat het roer in de landbouw volledig om moet als we de 
klimaatcrisis willen aanpakken en de natuur willen beschermen.”
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#Globale Impact

Na 30 jaar Greenpeace-
campagnes besliste Spanje om zijn 
steenkoolcentrales geleidelijk aan te 
sluiten en de transitie naar duurzamere 
energieproductie in te zetten.

1

Onder aanhoudende druk 
van Greenpeace en andere 
milieuorganisaties, oordeelde een 
Britse rechtbank dat de aanleg van 
een nieuwe landingsbaan op Heathrow 
illegaal is.

2

Denemarken gaat geen vergunningen 
meer uitreiken voor nieuwe olie- en 
gaswinning in het Deense deel van 
de Noordzee en stopt de productie 
volledig tegen 2050.

3

Het Amerikaanse Hof van Beroep 
vernietigde de goedkeuring door de 
regering-Trump van de eerste offshore-
olieboringen in de kwetsbare Arctische 
wateren.

4

Ngo’s en de industrie beschermen de 
Antarctische Oceaan en sluiten een 
oceaangebied van 4500 km² rond 
Hope Bay af voor visserij en vormen het 
om tot reservaat.

5 Na langdurige campagnes 
van Greenpeace en lokale 
vissersgemeenschappen wijst de 
Senegalese regering 52 nieuwe 
vergunningsaanvragen voor industriële 
visvangst in hun wateren af.

6

1

2

4

5

6

8

911

3
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Het Komi-woud, door Unesco 
uitgeroepen tot werelderfgoed, mag 
niet als goudmijn geëxploiteerd worden. 
Meer dan 105.000 mensen tekenden 
de Greenpeace-petitie waarop de 
Russische regering haar plannen introk.

7 Onder toenemende druk en dankzij 
de acties van Greenpeace staakt 
energiereus Total definitief het plan 
om te boren naar olie in de Amazone-
monding. Een overwinning voor het 
kwetsbare ecosysteem en de lokale 
gemeenschappen in Brazilië.

8

Dankzij de campagne van 
plaatselijke milieuorganisaties, de 
lokale bevolking en Greenpeace 
schortte de Kameroense president 
houtkapplannen voor het Ebo-woud op. 
De habitat van chimpansees en gorilla’s 
blijft beschermd.

9

De vergunning voor een diepzeemijn 
in de baai van South Taranaki Bight in 
Nieuw-Zeeland werd van tafel geveegd. 
De uitspraak volgt op een juridisch 
gevecht tussen milieugroeperingen en 
Trans-Tasman Resources dat zes jaar 
duurde.

10

West-Afrikaanse landen zullen de 
invoer, productie en marketing van 
plastic verpakkingen in de regio 
verbieden tegen 2025.

11

7

9

10
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DANKZIJ JOU EN MET JOU BEWEEGT 
ER IETS VOOR ONZE PLANEET!
Wil je mee aan de basis liggen van nog meer grote momenten in 2021 en daarna?
Dat kan, door ons te blijven steunen!

Als je wil en kan, doe een bijkomende gift voor Greenpeace
via www.greenpeace.org/belgium/nl/donate

Je mag erop rekenen dat je gift goed wordt gebruikt!

DOE EEN GIFT

Wat zou je ervan vinden om jouw groene idealen verder te zetten, ook als je er niet 
meer bent? Dat kan. Geef betekenis aan jouw nalatenschap en neem Greenpeace
op in jouw testament. Zo verhoog je onze slagkracht voor een duurzame planeet
voor mens en dier. En laat je onze planeet een beetje mooier achter.

Voor meer info, neem contact op met Elke Segers en bestel gratis en vrijblijvend onze 
brochure via +32 2 274 19 35 of elke.segers@greenpeace.org.

NEEM GREENPEACE OP IN JE TESTAMENT

Meer weten over hoe je giften gebruikt worden?
Surf naar: www.greenpeace.org/belgium/nl/financiele-transparantie/

Bedankt voor je steun!

Verantwoordelijke uitgever: Valerie Del Re, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel.
Gedrukt op 100% kringlooppapier.

Wat vind je van dit impact rapport?

Laat het ons weten
via www.greenpeace.org/belgium/nl/survey/

of scan de QR code


