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Dat de soortenbescherming op een andere leest geschoeid
moest worden, staat voor dr. Rob Lenders (47) van de afdeling
Milieukunde van de Radboud Universiteit als een paal boven
water. ‘Dat gedoe rond de Zeggekorfslak heeft tot frustratie
geleid, tot elkaar verketteren en tot financiële offers, terwijl het
voor de natuur uiteindelijk weinig heeft opgeleverd. Participatie
van andere groepen bij het soortenbeleid is – denk ik – een grote
verbetering.’
Op Lenders’ werkkamer in het Huygensgebouw in Nijmegen
geeft een ets van een Kamsalamander aan in welke richting de
liefde van de onderzoeker gaat. Jarenlang was hij voorzitter van
RAVON, de vrijwilligersorganisatie voor onderzoek aan reptielen,
amfibieën en vissen, en nog altijd maakt hij deel uit van het
bestuur.  
‘In dit nummer van De Levende Natuur staat een verhaal over de
Rugstreeppad in Flevoland.  Vanuit de afdeling Milieukunde zijn
we betrokken geweest bij een daar uitgevoerde pilot in de geest
van de leefgebiedenbenadering’, vertelt Lenders. ‘Die pad hebben
we eigenlijk  helemaal niet gezien; we zijn vooral bij stakeholders
langs geweest om die op één lijn te krijgen samen iets voor die
soort te doen. Dat levert winst op voor de soort, maar opent ook
de weg voor allerlei activiteiten van projectontwikkelaars, boeren
en waterschappen. Die lopen vroeg of laat een keer tegen zo’n
soort aan. Als je er met z’n allen voor kunt zorgen dat het voort-
bestaan van de soort veilig is gesteld, dan opent dat wegen voor
andere partijen om hun ding te doen.’ 

Natuurbeschermers knijpen dan een oogje dicht als ergens een
woonwijk wordt gebouwd?  

‘Nee, het is geen kwestie van een oogje dichtknijpen. Waar de
wetgever op zal toetsen, is of  de populatie van de betreffende
soort een zodanige staat van instandhouding heeft dat zijn voort-
bestaan op de lange termijn gegarandeerd is. Als je daar met z’n
allen voor zorgt, dan wordt het makkelijker om activiteiten die
botsen met zo’n dier of plant toch voortgang te doen vinden,
maar de uiteindelijke uitspraak daarover zal altijd bij de rechter
liggen’, meent  Lenders. 
‘Er zit namelijk een spanningsveld tussen soortenbeleid en soor-
tenbescherming. Het beleid is actief, probeert iets voor soorten
te betekenen terwijl de wettelijke soortenbescherming veel pas-
siever is; een ingreep mag wel of niet. Maar op het moment dat
je beleid een succes is, wordt het voor de rechter makkelijker om
binnen de regels soepeler met de wetgeving om te gaan.’     

Dat wordt nog een heel gedoe met de driehonderd soorten van
de leefgebiedenbenadering.

‘Inderdaad. Dat vind ik ook een zwak punt. Oorspronkelijk was
één van de uitgangspunten van het nieuwe soortenbeleid, het
creëren van een vangnet voor soorten die binnen de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) niet aan hun trekken komen. Een voor-
beeld is de Boomkikker, één van mijn grote liefdes: ruim de helft
van diens leefgebieden ligt buiten de EHS. Maar het beleid zou
ook worden toegespitst op een beperkt aantal aansprekende soor-
ten, ambassadeurs die de natuur  buiten de EHS een gezicht kon-
den geven. Gaandeweg is dat inderdaad uitgegroeid tot nu wel
driehonderd soorten. Terwijl de meerwaarde juist lag bij het reali-
seren van draagvlak.’ 

Dat is makkelijk gezegd met een aaibare soort als de Boomkikker
onder je hoede.

‘Dat is natuurlijk waar, maar ik denk dat andere soorten meeprofi-
teren. Ecologen hebben een ruim hart voor natuur en landschap;
ze kijken echt wel verder dan hun eigen soortje.’ 
‘Met die honderden soorten die nu worden genoemd, lijkt het wel
of het gebiedenbeleid ook buiten de EHS wordt voortgezet. Ik
weet niet of dat wel een slimme strategie is om andere partijen
aan je kant te krijgen. Moet je voor al die soorten bij boeren langs
om te overleggen? Volgens mij wordt iedereen daar horendol van.’
Maar Lenders ziet nog een groot bezwaar. ‘Het ziet het er helaas
ook naar uit dat het soortenbeleid zich over de EHS-gebieden gaat
uitstrekken, gebieden waar de soortenbescherming al op orde
hoort te zijn. We hadden de oorspronkelijke ideeën moeten vast-
houden: minder soorten en bescherming buiten de EHS.’

Interview met Rob Lenders, Milieukunde Radboud Universiteit

Soortenbeleid zonder ambassadeurs
Rik Nijland 

Het nieuwe soortenbeleid had een vangnet moeten worden voor aansprekende soorten

die binnen de Ecologische Hoofdstructuur niet aan hun trekken komen’, meent milieu-

kundige Rob Lenders. Van die uitgangspunten vindt hij weinig meer terug. 
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