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Het nationaal park van de Liuwavlakte beslaat zo’n 3 660 km² in het westen van Zambia. 
Hoewel het park op papier al beschermd is sinds 1972, is zijn biodiversiteit ernstig 
verstoord door stroperij, conflicten met Angola en overexploitatie van natuurlijke 
bronnen door de bevolkingstoename in de regio. Omdat de Zambiaanse overheid over 
onvoldoende middelen beschikte om het park doeltreffend te beheren, heeft ze het 
beheer in 2003 uitbesteed aan African Parks. Toen deze organisatie zich installeerde 
in Liuwa, trof ze het park in erbarmelijke staat aan. Ze stelde een strategie op voor het 
behoud en het herstel van de natuur. African Parks richtte zich daarbij vooral op de 
toepassing van de wetten, de samenwerking met de lokale gemeenschappen en het 
ecotoerisme. Maar het park is nog ver verwijderd van financiële onafhankelijkheid. 
Daarom heeft WWF-België beslist om het African Parks-project in Liuwa te steunen 
vanaf 2017.

RESULTATEN IN 2017 
 � 3 leeuwen, 4 jachtluipaarden en 5 hyena’s zijn uitgerust met een gps-halsband;
 � Er zijn 12 nieuwe rangers aangenomen;
 � Bijna 120 stropers zijn aangehouden en bijna 40 vuurwapens zijn in beslag genomen; 
 � Het Liuwa Interschool Drama Festival heeft 19 scholen en meer dan 200 leerlingen 

verenigd. Dit soort theaterwedstrijden tussen scholen rond het thema van natuurbehoud maakt 
integraal deel uit van het educatief programma dat African Parks in Liuwa heeft ingevoerd.
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LIUWA PLAIN NATIONAAL PARK 
 � KRITIEKE REGIO  Miombobossen 

 � DUUR PROJECT  2017-2018

 � BUDGET € 100 000 (fondsen van 
donaties aan WWF-België)

 � DOEL  De biodiversiteit van het Liuwa 
Plain Nationaal Park herstellen
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