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Het actieve soortenbeleid in Nederland wordt op
een nieuwe manier ingevuld (Ministerie van LNV,
2007). Werd in de periode 1990-2007 vooral gewerkt
met individuele soorten of met een beperkte groep
soorten waarvoor een soortbeschermingsplan werd
opgesteld, vanaf 2008 zal de insteek meer gebieds-
gericht worden. In de nieuwe benadering krijgen par-
tijen die al volop actief waren in de uitvoering van
het soortenbeleid (Rijk, provincies, terreinbeheer-
ders, soortbeschermende organisaties) andere 
rollen, terwijl het ook nadrukkelijk de bedoeling is
nieuwe partijen bij het soortenbeleid te betrekken. 

Dit moment vormde de aanleiding om een speciaal
themanummer over het vernieuwde soortenbeleid
samen te stellen. In artikelen, interviews en casus-
sen wordt ingegaan op de successen en problemen
van het oude soortenbeleid en op de kansen en val-
kuilen voor de nieuwe aanpak: de leefgebiedenbena-
dering. Ook de situatie in Vlaanderen met betrekking
tot soorten komt aan bod.
Het uitvoeren van soortgerichte maatregelen wordt
vaak aangeduid als actief soortenbeleid. Dit ter
onderscheid van het passieve soortenbeleid, waar-
mee gedoeld wordt op de wettelijke bescherming
van soorten door de Flora- en faunawet. Dit thema-
nummer beperkt zich tot het actieve soortenbeleid.

Themanummer Soortenbeleid
Als voorbeelden van actief soortenbeleid in het veld
worden in dit nummer aan de lezers twee excursies
aangeboden: op 14 juni zal de Rugstreeppad centraal
staan en op 28 juni de akkerflora. Meer informatie
vindt u op pag. 121 en 133.

Dit themanummer kan verschijnen dankzij de toe-
kenning van een subsidie aan het Platform Soorten-
beschermende Organisaties. De subsidie is gefinan-
cierd uit de extra gelden die in 2007 voor het soor-
tenbeleid beschikbaar kwamen bij het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via het amen-
dement Waalkens. Ook de poster die bij dit thema-
nummer is gevoegd is uit dit budget gefinancierd.

De themaredactie bestond uit Johan Cronau (prov.
Gelderland), Tim van den Broek (Natuurmonumen-
ten), Rob van Westrienen (Platform Soortenbescher-
mende Organisaties/RAVON), Wim Wiersinga
(Ministerie LNV, Directie Kennis), Theo Verstrael
(Platform Soortenbeschermende Organisaties/
De Vlinderstichting/De Levende Natuur) en Isa
Schimmel (De Levende Natuur).

Ministerie van LNV, 2007. De leefgebiedenbenadering.
Een nieuwe beleidsstrategie voor soorten.
’s-Gravenhage.                                       De redactie
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Het nieuwe soorten-
beleid: met betrokkenheid

van meerdere partijen
leefgebieden herstellen.
Hier biedt door het ver-

wijderen van de voedsel-
rijke toplaag de ijzerrijke

ondergrond nieuwe 
kansen voor heidesoorten

(bron: project 'Terug 
naar de bron' dat door

Provincie Overijssel
samen met andere 

partijen is uitgevoerd).


