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Alle partijen zijn zoekende naar de goede
invulling van de leefgebiedenbenadering.
Opvallend is dat deze onzekerheid zich niet
vertaalt in desinteresse; er is grote betrok-
kenheid. Maar onzekerheid brengt, hoe kan
het anders, ook risico’s met zich mee. Welke
zijn dat en welke zijn zo groot dat de realisa-
tie van de doelen in gevaar komt? Gaat het
om het concept, om wie wat waar en hoe
moet doen, om geld, om kennis? Of stellen
de bedreigde soorten zulke verschillende
eisen dat gebiedsgerichte soortbescherming
niet kan werken? Kortom, hoe wordt de leef-
gebiedenbenadering het succes dat bedreig-
de soorten er van mogen verwachten? 

Doorbreken isolement soortenbescherming
Voor een nieuwe koers van het soortenbe-
leid zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste
stond het soortenbeleid ´oude stijl´ te geïso-
leerd van andere beleidsvelden. De bescher-
ming van soorten moet meer worden gekop-

peld aan ander beleid. Daarnaast bleek het
budget in geen verhouding te staan tot de
doelen en ambities. Al met al was om diver-
se redenen de effectiviteit minder dan hier-
van zou mogen worden verwacht …

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

De koppeling met ruimtelijk beleid is lei-
dend geworden in het spoor ‘Ruimtelijke
ontwikkelingen’ (bijdrage Joop et al.). De
case study van de Rugstreeppad (bijdrage
Van de Water & Zollinger) maakt duidelijk
dat daarmee al innovatief wordt omgespron-
gen. Het wordt spannend voor welke soor-
ten deze nieuwe aanpak effectief zal blijken.
Voor het meedoen van nieuwe partijen aan
de leefgebiedenbenadering is de invulling
van het ruimtelijke spoor van groot belang.
Het is goed voorstelbaar dat in bouwprojec-
ten winst voor soorten én economie te
behalen valt als vanaf het begin het belang
van soorten wordt meegenomen. Toch lijkt

Bouwend Nederland nog weinig enthousiast
om ’een trekkersrol’ te vervullen (interview
Clerkx). Met de nieuwe Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening (Wro) zijn de provincies niet
langer de regisserende partij voor de ruim-
telijke ordening. Die taak gaat naar de
gemeenten. De ‘verrommeling’ van het
Nederlandse landschap die gaande is (o.a.
MNP, 2006) is niet in het voordeel van
bedreigde soorten door de steeds groter
wordende versnippering van leefgebieden.
Een te beperkte of ontbrekende afstemming
van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op
leefgebiedniveau zal een effectieve bescher-
ming van soorten behoorlijk in de wielen
kunnen rijden. De bescherming van bedreig-
de soorten op niveau van leefgebieden zal
immers vrijwel altijd boven de gemeente-
grenzen uitstijgen. Het rijk en de provincies
kunnen hierin sturen door vanuit de leef-
gebiedenbenadering expliciet doelen te 
formuleren waaraan de kwaliteit van natuur
en landschap voor de desbetreffende soor-
ten (binnen én buiten de natuurgebieden)
moet voldoen. 

NATUURBEHEER

In de aansturing van het natuurbeheer was
het procesbeheer (ecosysteemdenken) de
afgelopen jaren zo dominant dat het treffen
van specifieke, soortgerichte beschermings-
maatregelen vaak werd beschouwd als 
‘tuinieren’. In de praktijk weken veel natuur-
beherende organisaties al af van het ‘pure’
systeembeheer (bijdrage de Haan & van
Steenis), want ook zij wilden maar al te
graag die zeldzame soorten behouden. 
In de leefgebiedenbenadering is ook dit iso-
lement doorbroken door als tweede spoor
expliciet de kwaliteit van het natuurbeheer
te benoemen. De belangen van de soorten
moeten echter wel in samenhang bij een
beheerder op tafel worden gelegd. Dat ver-
eist betere samenwerking tussen de ver-
schillende betrokkenen zodat een beheerder
een samenhangend en geïntegreerd verhaal
te horen kan krijgen waarmee binnen het
gebied keuzes kunnen worden gemaakt. De
gedrevenheid van een soortenbeschermer
voor een soort, bijvoorbeeld Purperreiger
(Ardea purpurea), zal plaats moeten maken
voor gedrevenheid voor een groep van
soorten van een leefgebied (Grote vuurvlin-
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Met de leefgebiedenbenadering slaat het actieve soortenbeleid een nieuwe koers in.

Een langere lijst te beschermen soorten, een meer geïntegreerde werkwijze, meer par-

tijen mede verantwoordelijk en een andere regievoering zijn de kernbegrippen. Meer

aandacht voor soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen, impuls voor soorten in het

natuurbeheer en ruimte voor specifieke maatregelen voor die soorten die het nodig

hebben zijn de drie strategische sporen onder het nieuwe soortenbeleid. Goede voor-

nemens dus, maar de artikelen in dit themanummer maken ook duidelijk dat er nog

veel moet gebeuren om met de nieuwe koers de gewenste resultaten te behalen.

Foto 1. Aanpassingen van het waterbeheer kan winst opleveren voor soorten
als Kleine modderkruiper (Cobitis taenia), die strikt beschermd is via de Habi-
tatrichtlijn, maar ook voor veel andere bedreigde soorten (foto: Jelger Herder).
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met een goed resultaat of ‘minder last 
krijgen van’. Daar ligt dan een uitdaging aan
de kant van de natuurbescherming; het zal
even moeite kosten een goedwillend bedrijf
het vertrouwen te gunnen. Maar als er nou
een bierbrouwer komt die een aantal akkers
zo wil inrichten en beheren dat Hamsters er
nieuwe kansen krijgen, dan moet die moge-
lijkheid worden opgepakt! Het stoppen van
de achteruitgang van soorten is een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid die op
vele schouders moet komen te rusten. Dus
een goed initiatief van een (bouw)bedrijf
moet serieus worden genomen en worden
ondersteund en begeleid. Blijkt zo’n project
succesvol dan is het wijs het bedrijf daar
ook volop krediet voor te geven. Dat kan de
weg vrij maken voor meer bedrijven om
samen te werken met natuurbeschermers.
Gebruik maken van de in het bedrijfsleven
geëigende communicatiekanalen zal hierbij
erg belangrijk worden. 
VNO/NCW, destijds ook lid van de Taskforce
Impuls Soortenbeleid, heeft om meer duide-
lijkheid gevraagd. Zij vrezen dat de huidige
uitwerking van de leefgebiedenbenadering
kan leiden tot een extra belasting voor het
bedrijfsleven in plaats van extra kansen. Dat
koppelen zij aan het terechte pleidooi om
de informatievoorziening over soorten beter
op orde te brengen. Daaraan wordt inmid-
dels hard gewerkt via de GegevensAutoriteit
Natuur. Dat zou VNO/NCW voldoende ver-
trouwen moeten geven om de leefgebieden-
benadering met meer enthousiasme op te
pakken.

Zekerheid over financiën
De tweede reden voor omvorming van het
soortenbeleid was het steeds maar groeien-
de gat tussen de oorspronkelijke ambities
en het beschikbare geld. Het aantal soorten
dat achteruitging nam immers toe, terwijl
het budget geen euro groeide. De Raad voor
het Landelijk Gebied maakte al in 2002 dui-
delijk hoe groot dat gat eigenlijk was: in
plaats van de beschikbare € 1,8 miljoen per
jaar was voor een effectieve bescherming
jaarlijks minimaal € 25 miljoen nodig (Raad
voor het Landelijk Gebied, 2002). In het
daaropvolgende advies van de speciaal inge-
stelde Taskforce Impuls Soortenbeleid
(TFIS, 2006) wordt geen bedrag genoemd
dat beschikbaar moest komen voor de actie-
ve soortenbescherming. In 2007 kwam extra
geld beschikbaar voor de leefgebiedenbena-
dering dankzij een amendement van PvdA-
er Waalkens (foto 4). Daarmee zijn in het-
zelfde jaar meer dan 40 soortbeschermings-
projecten in uitvoering genomen door veel

ting en het beheer van nieuwe en bestaande
voorzieningen liggen er duidelijk kansen
voor andere soortgroepen.

PARTICULIER NATUURBEHEER

Bij de uitvoering van enkele soortgerichte
bos(rand)projecten ten behoeve van soorten
als Vliegend hert (Lucanus cervus), Bruine
eikenpage (Satyrum ilicis) (foto 2) en Beto-
nie (Stachys officinalis) blijkt grote belang-
stelling van regionale bosgroepen en parti-
culiere landgoedbezitters. Keer op keer blij-
ken soortgerichte maatregelen verenigbaar
met de uitvoering van andere taken waar-
door bij menigeen de aanvankelijke scepsis
omslaat in enthousiasme. Er is, kortom,
veel potentie.
Ook in het agrarisch gebied liggen kansen
nu de omvorming van de eenzijdig op pro-
ductie gerichte landbouw wat meer vorm
krijgt (foto 3). Zorg voor de biodiversiteit
door aanpassingen binnen de bedrijfsvoe-
ring en samenwerking op gebiedsniveau
biedt veel kansen voor veel verschillende
soorten (bijdrage van den Dool; Noordijk et
al., 2007), al moet er nog veel gebeuren om
die kansen daadwerkelijk in resultaten om te
zetten (bijdrage Koks). Uiteraard zal hierbij
ook moeten worden gekeken naar de effecti-
viteit van de uitvoering van maatregelen.
Met het ondersteunen van maatregelen die
de achteruitgang van soorten niet blijken te
kunnen ombuigen moet onmiddellijk wor-
den gestopt.

PARTICULIER BEDRIJFSLEVEN

Ook minder voor de hand liggende partijen
als het particulier bedrijfsleven kunnen een
bijdrage van betekenis leveren, zeker waar
serieus invulling wordt gegeven aan hun
‘People, Profit, Planet’-doelstellingen (o.a.
Rakhorst, 2007). In Flevoland en Limburg
wordt daar op diverse plekken al ervaring
mee opgedaan. Wellicht is de eerste motiva-
tie niet om soorten te beschermen maar ligt
die meer in de sfeer van kunnen pronken

der (Lycaeana dispar), Donkere waterjuffer
(Coenagrion armatum), Otter (Lutra lutra),
Ringslang (Natrix natrix) en Rood schorpi-
oenmos (Scorpidium scorpioides)). Het ver-
eist kennis over gebiedsprocessen, over
belangen en over relaties tussen soorten
(Wiersinga et al., dit nummer). In verschil-
lende soortbeschermingsplannen is hier 
al enige ervaring opgedaan (bijdragen de
Bruin & van Beusekom, Groenendijk &
Bouwman). Daarbij is het vertrouwen
gegroeid dat deze aanpak zal gaan lonen, 
al liggen de kansen voor een effectieve
bescherming van bedreigde hogere planten
(bijdrage van Tooren & Odé) en bedreigde
ongewervelden niet zomaar voor het grijpen
(o.a. bijdrage Wiersinga et al.). 

Brede betrokkenheid van partijen
Het soortenbeleid is tot nu toe vooral een
zaak geweest van rijk, provincies, terrein-
beheerders en soortenbeschermende orga-
nisaties met hier en daar ook betrokkenheid
van organisaties als provinciale stichtingen
landschapsbeheer. Voor welslagen van de
leef-gebiedenbenadering moeten juist meer
actoren gaan bijdragen aan een effectieve
bescherming van soorten.

WATERBEHEERDERS

Zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat
zijn belangrijke partijen omdat er veel kan-
sen liggen om soortbescherming te koppe-
len met maatregelen die (moeten) worden
genomen in het kader van de EU Kaderricht-
lijn Water en de Flora- en faunawet (foto 1).
Kenmerkend voor het waterbeheer is dat
deze vaak al op een hoger watersysteemni-
veau is gericht wat goed aansluit op de leef-
gebiedenbenadering. Rijkswaterstaat is
daarnaast bezig met een ambitieus pro-
gramma om de versnippering door rijks-
wegen te verminderen, onder andere door
aanleg van wildviaducten (Ministeries van
V&W et al., 2004). Bij de locatiekeuze spe-
len zoogdieren al een grote rol. Bij de inrich-

Foto 2. In 2007 zijn op diverse plaatsen in het land maatregelen in bosranden genomen die gun-
stig uitpakken voor soorten als de Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) (foto: Henk Bosma).
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verschillende maatschappelijke partijen (zie
bijgevoegde poster), een duidelijk bewijs dat
het concept van de leefgebiedenbenadering
aanslaat. Eind 2007 is door een brede meer-
derheid van de Tweede Kamer een motie
aangenomen waarin het ministerie van LNV
wordt opgedragen het budget voor het soor-
tenbeleid vanaf 2009 structureel te maken,
maar daarbij is onduidelijk gebleven hoe
groot dat structurele bedrag moet zijn.
Daarmee blijft één van de onzekerheden
voor het succes van de leefgebiedenbenade-
ring het beschikbare budget. Rijk en provin-
cies zullen hierin het voortouw moeten
nemen, willen zij de grote ambities in de
leefgebiedenbenadering ten aanzien van het
aantal te beschermen soorten én de
gewenste actieve rol van maatschappelijke
actoren waar maken (de Haan & van Stee-
nis, dit nummer).

Opvullen van kennislacunes
Maar met een werkbaar concept, vertrou-
wen tussen partijen en voldoende geld ben
je er nog niet. Kennis over verspreiding en
de factoren die de verspreiding beïnvloeden
is essentieel om effectief te kunnen bescher-
men (bijdrage Coeck). Voor een effectieve
bescherming moeten immers de oorzaken
van achteruitgang bekend zijn, zoals bio-
toopvernietiging, verdroging en versnippe-
ring (zie bijdrage Wiersinga et al.). Op lan-
delijk en regionaal niveau wordt hieraan al
veel gedaan. Bij de bescherming van soor-
ten speelt ook vaak de uitvoeringspraktijk
op lokaal niveau een grote rol. Het is 
cruciaal dat ook bij de uitvoering het kennis-
niveau over soorten én over hoe uitvoering
van maatregelen ingrijpt op soorten dras-
tisch toeneemt. De voorbeelden van Val-
kruid, Hazelmuis , Rugstreeppad en het
LIFE-programma AMBITION maken duide-
lijk hoe belangrijk dat aspect is (resp. Luij-
ten & Oostermeijer, Foppen et al., van de
Water & Zollinger en Zollinger & Bosman,
dit nummer). 
Soms zijn de kennislacunes nog basaler: er
is maar al te vaak onvoldoende kennis over
het voorkomen van een bedreigde soort
waardoor de omvang van de bedreiging
onbekend is. Zo stond de Hamster (Cricetus
cricetus) niet op de voorlaatste Rode Lijst
van bedreigde zoogdieren (Lina & van
Ommering, 1994), omdat er actuele gege-
vens ontbraken over het voorkomen van
deze soort. Toen die verspreiding wel in
beeld was gebracht, bleek dat de soort zo
goed als verdwenen was en alleen met enor-
me inspanning behouden kon blijven voor
Nederland (Krekels, 1999). 

zullen worden aangesteld om binnen en
tussen leefgebieden kennis- en informatie
tussen actoren uit te wisselen, zullen hier
een belangrijke rol in moeten spelen. 

Uitgebreide en/of meer fundamentele
onderzoeksprojecten kunnen niet gefinan-
cierd worden uit het soortenbeleid; via de
leefgebieddeskundigen kunnen dergelijke
vragen worden neergelegd bij het Kennis-
netwerk Ontwikkeling en Beheer Natuur-
kwaliteit (OBN). Kennisvragen die een kort
uitwerkingstraject vragen en scherp toege-
sneden zijn op beheervragen in relatie tot
bescherming moeten wel gefaciliteerd kun-
nen worden binnen het soortenbeleid en
zullen door leefgebieddeskundigen worden
uitgevoerd. 

Zijn soorten eigenlijk wel multiculti?
De leefgebiedenbenadering komt voort uit
de overtuiging dat een volledig verworven,
ingerichte en beheerde EHS niet voldoende
is om alle soorten te behouden. Én dat
behoud van onze biodiversiteit níet een
exclusieve taak is van overheid en natuurbe-
schermers, maar van veel meer maatschap-
pelijke actoren. Waarom wel een gestructu-
reerde zorg van iedereen voor archeologie
en niet voor soorten? 
Kijkend naar de lijst van 330 soorten waarop
het nieuwe soortenbeleid zich met name
richt, dan prijken daar veel soorten op die
alleen nog in natuurgebieden voorkomen.
En als ze wel daarbuiten voorkomen, zoals
vele soorten bedreigde hogere planten,
biedt de leefgebiedenbenadering dan eigen-
lijk wel perspectief? 
Lenders stelt in dit themanummer (inter-
view Nijland) terecht dat het soortenbeleid

Leren van ervaringen elders moet daarin
een onlosmakelijk onderdeel zijn. Het is bij-
voorbeeld zeer opmerkelijk dat in Vlaande-
ren veel aandacht wordt besteed aan de
bescherming van de visfauna (bijdrage De
Bruyn), terwijl die soortgroep in Nederland
tot nu toe zo goed als afwezig was. Met een
stevige inzet op het ontwikkelen van basale
kennis over bedreigde soorten en maatrege-
len wordt een fundament gelegd voor effec-
tieve beschermingsmaatregelen. Bij veel
Nederlandse kennisinstituten is dergelijke
kennis zo goed als verdwenen; particuliere
organisaties hebben die positie overgeno-
men maar zij hebben vaak minder goede
mogelijkheden om langjarig onderzoek uit
te voeren. De inbreng van het soortenbeleid
in het Kennisnetwerk Ontwikkeling en
Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is een goede
stap om nieuwe kennis over soorten ten
behoeve van beheer en bescherming te ont-
wikkelen. 
Kennis dient direct te worden vertaald naar
werkbare handvatten voor het beheer (bij-
dragen Groenendijk & Bouwman, de Haan
& van Steenis). Dat betekent dat de terrein-
beheerders hun vragen over bescherming
van soorten in hun gebieden open en tijdig
laten weten en dat die vragen ook kunnen
worden opgepakt. De ideeën voor een 
cursusprogramma Praktisch Natuurbeheer
voor soorten, voortbouwend op de goede
ervaringen met praktische beheeraanbeve-
lingen voor bepaalde soortgroepen (bijdrage
de Bruijn & van Beusekom; van Uchelen,
2006), zal een grote stap in de goede rich-
ting zijn. Daarin kunnen terreinbeheerders
en soortenbeschermers nauw samen optrek-
ken om op locatieniveau de juiste kennis uit
te wisselen. De leefgebieddeskundigen, die

Foto 4. In 2007 zijn veel soortbeschermingsprojecten tot uitvoering
gebracht, waaronder een project in het Harderbroek (Flevoland).

Dat project werd geopend door Harm-Evert Waalkens, de 
indiener van het amendement waarmee in 2007 extra geld voor de
leefgebiedenbenadering beschikbaar kwam (foto: Theo Verstrael).

Foto 3. In het agrarisch leefgebied liggen grote kansen om voor veel verschillende soorten
beschermende maatregelen te nemen, zoals hier in de Achterhoek bij Aalten (foto: Kars Veling).



De Levende Natuur - mei 2008 | 139

destijds juist is ontwikkeld om soorten die
níet in natuurgebieden voorkomen een 
betere toekomst te bieden. Ook de bescher-
mingsplannen flora gingen van deze
gedachte uit (van Tooren & Odé, dit num-
mer). De praktijk heeft echter geleerd dat
met de huidige instrumenten voor natuurbe-
heer de soorten ook binnen natuurgebieden
onvoldoende kunnen worden beschermd.
Momenteel worden die instrumenten voor
natuurbeheer herzien, maar het is nog
onduidelijk of de nieuwe systematiek betere
mogelijkheden zal bieden om gerichte
beschermingsmaatregelen te nemen.
Gevoegd bij de motivatie van terreinbeheer-
ders om in hún gebieden de soorten meer
perspectief te bieden biedt het nieuwe soor-
tenbeleid een uitgelezen kans om ook de
gewenste impuls te geven aan het beheer
van soorten in natuurgebieden. Daarnaast
blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om
voor specifieke soorten ook specifieke plan-
nen te maken (spoor 3); niet alle soorten
zijn te beschermen via het spoor van ruim-
telijke ordening of natuurbeheer. 
Onder de bedreigde flora en fauna zitten
veel soorten die zeer specifieke eisen stellen
aan hun leefomgeving. Van Tooren en Odé
noemen een aantal aansprekende voorbeel-
den van hogere planten die moeiteloos kun-
nen worden aangevuld met voorbeelden uit
andere soortgroepen. Vaak blijkt dat door
een open uitwisseling van kennis en een
slimme planning in ruimte en tijd verschil-
lende soorten met uiteenlopende eisen bin-
nen één gebied toch beschermd kunnen
worden (bijdrage Wiersinga et al.). Lukt het
toch niet met meekoppelen of met een extra
impuls op het reguliere beheer, dan is er

altijd de mogelijkheid om hele specifieke
maatregelen uit te voeren ten behoeve van
die ene ‘couveuse-soort’ (spoor 3). Waar
nodig moet die mogelijkheid zeker worden
benut; diverse provincies hebben in hun
provinciale programma’s bijzondere soorten
geselecteerd waarbij zo’n benadering wordt
gevolgd (bijdrage Beenen et al.). Gezien de
successen moet dat zeker worden geconti-
nueerd.

Coördinatie door …
Een zorg is wel dat er met het overhevelen
van de regie op de uitvoering naar de pro-
vincies nu twaalf loketten zijn waar terrein-
beheerders en soortenbeschermers moeten
aankloppen. Versnippering van de aandacht
en grote verschillen tussen de provincies in
mogelijkheden en bereidheid om bepaalde
(typen) projecten te ondersteunen kunnen
het soortenbeleid uithollen. Provincies,
soortbeschermende organisaties en terrein-
beheerders moeten daarvoor de handen
ineen slaan, elkaars mogelijkheden ten volle
benutten en open staan voor het betrekken
van andere partijen als dat wenselijk is. De
successen van het ‘oude’ soortenbeleid
stoelden immers deels op de inzet van een
coördinator of trekkende partij die zich ver-
antwoordelijk voelde voor de goede uitvoe-
ring van het soortbeschermingsplan in
kwestie. Een evaluatie van de leefgebieden-
benadering over twee à drie jaar moet hier-
over meer duidelijkheid geven.
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Summary
New approach for effective species conservati-
on: promising or misleading?
The new species conservation policy is welco-
med by many parties because of its high ambiti-
ons, integrated approach and perspectives of
sharing responsibilities. Many aspects of the
new policy remain unclear as many articles in
this special issue clearly point out. These uncer-
tainties regard the role of traditional and new
partners in the realisation of conservation pro-
jects, the budgets that will become available as
well as the gaps in the knowledge to conserve
threatened species. Yet optimism on the suc-
cess of the new policy dominates. The experien-
ces in several provinces with area-based species
conservation projects, the lessons learned from
successful species action plans and the overall
slight improvement of environmental quality
offer a firm basis to build on. The big challenge
will be to define projects in which conservation
measures are proposed on the right spatial
scale that will enhance the sustainable develop-
ment of populations of different threatened spe-
cies within a habitat.
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Postbus 9090, 6800 GX  Arnhem

Drs. R. van Westrienen
Platform Soortenbeschermende Organisaties/
Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland)
Postbus 1413, 6501 BK  Nijmegen

Drs. W. Wiersinga
Ministerie van LNV, Directie Kennis
Postbus 482, 6710 BL  Ede

Drs. H.L. Schimmel-ten Kate
Redactie De Levende Natuur
Lekkumerweg 87
9081 AK  Lekkum


