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Historie van het actieve soortenbeleid
Sinds het verschijnen van het Natuur-
beleidsplan (Ministerie van LNV, 1990)
richt het Nederlandse natuurbeleid zich
nadrukkelijk op de duurzame instandhou-
ding van voor dit land kenmerkende eco-
systemen. Daarvoor wordt een stelsel van
grote aaneengeschakelde natuurgebieden
nagestreefd: de zogenaamde Ecologische
Hoofdstructuur. Aanvullend op deze eco-
systeemgerichte benadering staat het her-
stel van een ‘zo natuurlijk mogelijke ver-
scheidenheid aan in het wild levende dier-
en plantensoorten als elementen van de
ecosystemen’ voorop. Daarmee wordt
gedoeld op soorten van alle ecosystemen
in Nederland, dus bijvoorbeeld ook ganzen
die in de grootschalige agrarische gebie-
den foerageren!
Voor het verschijnen van het Natuurbe-
leidsplan was er, veelal op aandringen van
de soortbeschermingsorganisaties, ook al
aandacht voor enkele sterk bedreigde soor-
ten en soortengroepen. Zo verscheen er
reeds in 1984 de ‘Notitie inzake het das-
senbeheersbeleid’ (Ministerie van L&V,
1984), waarin beheersmaatregelen voor de
Das (Meles meles) voorgesteld werden. De
notitie bleek succesvol: in 1992 meldde het
Ministerie van LNV dat de achteruitgang

van de Das in Nederland ‘tot staan was
gebracht door samenwerking tussen de
betrokken departementen, provinciale en
gemeentelijke overheden en organisaties
op het gebied van natuurbescherming,
jacht en terreinbeheer’ (Ministerie van
LNV, 1992). De Vereniging Das en Boom
werd hierbij met name genoemd. 
De aandacht voor soorten bleef groeien en
vlak voor het verschijnen van het Natuur-
beleidsplan werden de eerste soortbe-
schermingsplannen uitgebracht (tabel 1).
Deze plannen bevatten beknopte informa-
tie over de soort, gewenste maatregelen,
een uitvoeringsschema en een budget om
tot uitvoering te komen. 
Met de decentralisatie-impuls midden
jaren ’90 werden de provincies medever-
antwoordelijk voor de uitvoering. Naast de
middelen die zij van het rijk krijgen, heb-
ben de provincies ook eigen geld beschik-
baar gesteld voor het opstellen van actie-
plannen en het treffen van maatregelen.
De soortenbeschermende organisaties
participeerden vanaf het begin in de voor-
bereiding en in de uitvoering. Aanvankelijk
overlegden rijk, provincies en het Platform
Soortenbeschermende Organisaties (PSO)
regelmatig over de voortgang bij de uitvoe-
ring van het soortenbeleid (Klankbord-

groep soortenbeleid). De terreinbeheerders
sloten zich hier bij aan. Om de voortgang
te kunnen beoordelen en om op een plan-
matige wijze invulling te geven aan de uit-
voering van het soortenbeleid zijn in 2000
de doelstellingen helder geformuleerd in
het ‘Meerjarenprogramma Uitvoering Soor-
tenbeleid 2000-2004’ (MUS) (Ministerie
van LNV et al., 2000).
Ondanks de successen van dit MUS (Wier-
singa et al., Foppen et al., dit nummer)
bleek de uitvoering op een aantal punten
weerbarstig. Zo bleef de financiële armslag
beperkt (rijksbudget € 2 miljoen/jaar),
ondanks dat provincies meebetaalden en
in een aantal gevallen ook aanvullende
financiering werd gevonden, bijvoorbeeld
door aan te sluiten bij Europese regelingen
(LIFE) (Zollinger & Bosman, dit nummer).
Van de 40 voor deze periode geplande 
prioritaire soortbeschermingsplannen zijn
er uiteindelijk maar 15 daadwerkelijk opge-
steld en tot uitvoering gebracht (tabel 1).
Bovendien bleek een looptijd van vijf jaar
voor een soortbeschermingsplan te kort en
was de coördinatie en de externe commu-
nicatie vaak onvoldoende. Daar kwam bij
dat in die periode het procesbeheer in
natuurgebieden voorop kwam te staan en
de beschikbare middelen voor uitvoering
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Bovenstaande sporen zijn voor het beleids-
proces vertaald in de volgende doelen
(foto 2):
• Efficiëntie: de aandacht richten op groe-
pen van soorten en bijbehorende leefgebie-
den in plaats van individuele soorten;
• Effectiviteit: integratie van soortenbeleid
in ander beleid, instrumenten en maatre-
gelen, met de nadruk op een gebiedsge-
richte aanpak (van de Water & Zollinger,
dit nummer);
• Grote betrokkenheid door een verbreding
van verantwoordelijkheden. Naast de tradi-
tionele partijen (rijk, provincies, terrein-
beheerders en soortenbeschermende orga-
nisaties) werken ook lagere overheden
(gemeenten en waterschappen) en het
bedrijfsleven mee aan de bescherming van
soorten (Nijland, dit nummer). 

Van individuele soortenbescherming naar
leefgebiedenbenadering
In het verleden werd voor iedere door het
beleid aangewezen soort of soortgroep een
eigen beschermingsplan geschreven. Tot
voor kort kon een beheerder die meerdere
bedreigde soorten in zijn gebied had 
hierdoor diverse coördinatoren van soort-
beschermingsplannen op bezoek krijgen

Als denkmodel is Nederland op basis van
landschapsecologische eenheden opge-
deeld in tien typen leefgebieden: kust-
gebied, droge zandgronden, natte heide en
hoogvenen, beekdalen, grote wateren,
rivierenlandschap, moerassen, heuvelland,
agrarisch cultuurlandschap en urbane
natuur. Naast deze indeling is een soorten-
lijst opgesteld van ruim 300 sterk bedreig-
de of internationaal beschermde dieren en
planten. 

De leefgebiedenbenadering zet in op het
herstel van soorten via drie sporen:
1. MEEKOPPELEN MET RUIMTELIJKE

ONTWIKKELINGEN

Bij maatregelen die in het landelijke gebied
plaatsvinden en geen directe link hebben
met soort- of natuurbescherming, moet
actiever en in een vroeg stadium rekening
gehouden worden met soorten en daarop
gewezen worden, zodat soorten meege-
koppeld kunnen worden in de uitvoering.
2. VERBREDEN VAN HET BEHEER IN NATUUR-
GEBIEDEN

In de huidige beheersystematiek en bijbe-
horende beheervergoedingen is vrijwel
geen rekening gehouden met beheermaat-
regelen die nodig zijn om karakteristieke
soorten van een bepaald natuurtype te
behouden. Een goed voorbeeld zijn soor-
ten van bosranden (Foppen et al., dit num-
mer). Dit zal in een nieuwe beheersyste-
matiek meegenomen moeten worden of
vanuit de leefgebiedenbenadering mogelijk
gemaakt moeten worden.
3. UITVOEREN VAN SPECIFIEKE SOORTEN-
PROGRAMMA’S
Er zullen altijd soorten zijn waarvoor de
brede aanpak via leefgebiedenbenadering
niet toereikend is. Voor deze soorten fun-
geert dit spoor als een vangnet.

van Programma Beheer daarop afgestemd
waren. Soortgerichte maatregelen pasten
minder goed in die filosofie.
Wel werd in deze periode ervaring opge-
daan met het opstellen en uitvoeren van
beschermingsplannen voor meerdere soor-
ten, of een soortgroep gecombineerd met
andere soortgroepen (de Bruijn & van Beu-
sekom, dit nummer). 

Bezinning op een nieuwe aanpak: de Leef-
gebiedenbenadering
De actieve soortenbescherming werd voor-
al op beleidsniveau geassocieerd met op
zichzelf staande beschermingsplannen die
verder weinig relatie hadden met ander
beleid (foto 1). 
Daarnaast bleken de looptijd en beschik-
bare middelen niet toereikend en volgde
een advies van de Raad voor het Landelijk
Gebied ‘Voorkomen is beter’ (Raad voor
het Landelijk Gebied, 2002). Met de huidige
aanpak zou het te lang duren voordat de
lijst met 1800 aandachtsoorten was terug-
gedrongen. 
Uitgangspunten voor een nieuwe koers
waren een betere verankering in het
bestaande (natuur)beleid, meer partners
en afstemming van maatregelen voor een
groter aantal bedreigde soorten binnen
één leefgebied. Daarnaast diende het bud-
get verhoogd te worden van € 2 miljoen
naar € 25 miljoen per jaar.
Het advies werd uitgewerkt door de
Taskforce Impuls Soortenbeleid, waar
naast de traditionele partijen, onder ande-
re ook VNO-NCW en Bouwend Nederland
in waren vertegenwoordigd. De Taskforce
agendeerde de uitwerking van een ander
concept van het actieve soortenbeleid,
waaruit de leefgebiedenbenadering is
voortgekomen.

Foto 1. Soortbescherming oude stijl: bevlo-
gen acrobatiek: het gaat net, maar waar is
het publiek?

Beschermingsplannen (jaartal start uitvoering)
Das (Meles meles, 1984)

Vleermuizen (1988)
Otter (Lutra lutra, 1989)

Dagvlinders (1990)
Muurplanten (1990)

Korhoen (Tetrao tetrix, 1991)
Patrijs (Perdix perdix, 1991)

Lepelaar (Platalea leucorodia, 1994)
Kerkuil (Tyto alba, 1996)

Steenuil (Athene noctua, 1999)
Hamster (Cricetus cricetus,1999)

Uitgevoerde beschermingsplannen uit het MUS 2000-2004 (jaartal start uitvoering)
Vroedmeesterpad/ Geelbuikvuurpad (Alytes obstreticans/ Bombina variegata, 2000)
Moerasvogels (2000)
Grauwe kiekendief (Circus pygargus, 2000)
Grote vuurvlinder (Lycaena dispar, 2000)
Akkerplanten (2000)
Knoflookpad (Pelobates fuscus, 2001)
Boomkikker (Hyla arborea, 2001)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia, 2001)
Groene glazenmaker (Aeshna viridus, 2001)
Veenvlinders (2001)
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon, 2003)
Kwartelkoning (Crex crex, 2004)
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicol, 2004)
Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica, 2005)

Tabel 1. Overzicht van gepubliceerde soortbeschermingsplannen
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(de Haan & van Steenis, dit nummer). Zij
gaven de beheerder weliswaar goede advie-
zen, maar wel apart voor de verschillende
soorten (foto 1). De samenhang tussen de
adviezen en de afstemming van de maat-
regelen ontbrak vaak.
In de leefgebiedenbenadering zal deze
integratie wel plaatsvinden. De maatrege-
len die in een (natuur)gebied genomen
worden voor bedreigde soorten worden op
elkaar afgestemd, zodat deze tegelijk uitge-
voerd kunnen worden. Daarbij is het wel
belangrijk dat de kennis voor deze soorten
beschikbaar is (Groenendijk & Bouwman,
dit nummer). 

Wie doet wat?
Hoe zijn de verantwoordelijkheden ver-
deeld in de nieuwe leefgebiedenbenade-
ring? De doelen van het actieve soortenbe-
leid zijn op rijksniveau vastgelegd in inter-
nationaal en nationaal beleid (Ministerie
van LNV, 2000). De regie op uitvoering
van het actieve soortenbeleid komt volle-
dig in handen van de provincies in het
kader van het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG). Zij maken de plannen voor
de leefgebiedtypen en bijbehorende soor-
ten die in de betreffende provincies voor-
komen. Vooral van de provincies wordt
verwacht dat zij de integratie van het actie-
ve soortenbeleid met andere beleidsvelden
gaan invullen (Beenen et al., dit nummer).
Bij het opstellen van de plannen wordt de
kennis van terreinbeheerders en soortbe-
schermende organisaties betrokken.
Tevens worden ook andere (semi)overhe-
den (gemeenten, waterschappen) en maat-
schappelijke organisaties en ondernemers,
benaderd en gewezen op hun verantwoor-
delijkheden. Zij kunnen dan ook hun rol
vervullen bij de uitvoering van de leefge-
biedenbenadering. Betrokken partners 
worden door middel van zogenaamde
‘leefgebiedsdeskundigen’ ondersteund bij
hun initiatieven. De leefgebieddeskundigen
zullen worden aangesteld om binnen en

tussen leefgebieden kennis- en informatie-
uitwisseling tussen actoren vorm te geven.
Zij verzorgen o.a. het beschikbaar stellen
van informatie en het uitwisselen van soor-
ten- en gebiedsinformatie (the do’s en
dont’s) tussen de provincies. Daarmee
houden zij ook het landelijk overzicht op
ontwikkelingen en maatregelen die getrof-
fen worden.

Eerste ervaringen positief: Waalkens pro-
jecten
In 2007 is de eerste ervaring met de leef-
gebiedenbenadering opgedaan. Dankzij
een amendement van PvdA-er Waalkens
was er € 4 miljoen extra beschikbaar voor
de uitvoering van leefgebiedprojecten.
Hiermee konden 37 projecten in uitvoering
worden gebracht (zie bijgevoegde poster).
De betrokkenheid van de uitvoerende par-
tijen is hierdoor sterk gegroeid. Dankzij
een steviger verankering van de budgetten
voor 2008 en daarna, kan deze ook wor-
den geconsolideerd en verder worden ver-
groot. Het tijdpad was in 2007 echter wel
extreem kort; het geld werd in februari toe-
gezegd, in mei werden de projecten
gegund, mits zij voor december werden
afgerond. Daardoor konden nog niet alle
aspecten van de leefgebiedenbenadering
worden ingevuld. Het is nog te vroeg om
iets over de resultaten in het veld te kun-
nen vertellen.
Er liggen zodoende nog veel uitdagingen
voor de komende jaren. Maar het begin is
veelbelovend! 
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Summary
Enhanced species action plans: no longer 
isolated but thriving. A Dutch approach on
active species conservation.

Since the late nineteeneighties in The Nether-
lands species action plans (SAP’s) have been
made for some of the most endangered species.
Although the governmental financing is
modest, the combination of parties involved
and the national nature conservation organisa-
tions has resulted in various successful plans.
Nevertheless, biodiversity is still declining. 
In the new approach the management of spe-
cies conservation will be translocated to the
regional governments. The new way of the
implementation of national species conserva-
tion will be based on three tracks: by hooking
up to spatial planning (to get a ‘guaranteed
nature inclusive spatial planning’), to the
management of nature reserves and special
protected areas (f.i. Nature 2000) and by con-
tinuing new SAP’s. As a result this three-track
approach will focus more on areas with a large
number of endangered species, seeking effec-
tive measures to conserve them all in a sustai-
nable way. By practising species conservation
in the open and joining in with all spatial 
initiatives this kind of conservation will be
appealing to policymakers, developers, nature
organisations and neighbours.
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Foto 2. Soortbescherming nieuwe stijl. Leef-
gebiedenbenadering: door samenwerking 
stabiliteit en evenwicht met de soort op hoogte
gebracht, nu ín de spotlights.


