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In the spotlight

Omdat overal de druk op natuurlijke rijkdommen en 
ecosystemen zoals bossen, beek- en riviersystemen, 
moerassen en zeeën groter wordt, gaat de biodiversiteit 
zowel wereldwijd als in ons eigen land in rap tempo achteruit. 
Dit geeft niet alleen een teruggang in soorten te zien, maar 
ook een ontregeling van ecosystemen, zoals overstromingen 
en modderlawines doordat hellingen ontbost zijn geraakt. 
Om deze achteruitgang te stoppen zijn de bescherming van 
de biodiversiteit en het duurzaam gebruik van grondstoffen 
niet zomaar een ‘luxe’ wens, maar om ook als mensheid te 
overleven, onontkoombaar.

Ambassadeurssoort: symbool leefomgeving van planten 
en dieren in eigen omgeving  
Biodiversiteit - de biologische rijkdom van deze wereld 
- is belangrijk voor gemeenten en hun inwoners. Een 
hoge biodiversiteit veraangenaamt de woon-, werk- en 
leefomgeving en zorgt daarmee voor een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat, meer recreatie en toerisme. 
Een belangrijk deel van deze biodiversiteit in Nederland ligt 
binnen de gemeentegrenzen. Binnen elke gemeente komen 
bijzondere soorten voor en sommige gemeentes zijn zelfs 
landelijk erg belangrijk voor bepaalde soorten. Dieren lenen 
zich uitstekend om als ambassadeurssoort te fungeren: 
vanwege hun afhankelijkheid van bepaalde habitats 
vormen zij immers indicatoren voor de kwaliteit van hun 
leefomgeving. Vanwege hun interessante leefwijze of hun 
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De Alpenwatersalamander, ambassadeurssoort van de gemeente Eindhoven (Foto: Jelger Herder)

fraaie uiterlijk zijn veel amfibieën, reptielen en vissen heel 
geschikt om als ambassadeurssoort te dienen. 

Actieplannen en initiatieven gemeenten en 
waterschappen 
Wereldwijd worden er allerlei initiatieven ontplooid om 
aandacht te vragen voor het stoppen van de teruggang 
in biodiversiteit. In Nederland kunnen gemeenten en 
waterschappen op lokaal en regionaal niveau hieraan ook een 
actieve bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het belang van 
biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te 
brengen. Gemeentes, waterschappen en andere organisaties 
kunnen uitdragen dat ze biodiversiteit hoog in het vaandel 
hebben door het kiezen van een ambassadeursoort. Met 
deze soort kunnen ze zich profileren en ze kunnen zich actief 
inzetten voor het behoud en de bescherming van deze soort. 
Dit kunnen heel bijzondere soorten zijn, zoals bijvoorbeeld 
de knoflookpad of grote modderkruiper, maar het kunnen 
ook algemenere soorten zijn waarvan juist in de betreffende 
gemeente grote populaties voorkomen zoals bijvoorbeeld de 
Alpenwatersalamander of het bermpje.

Bij de keuze van een ambassadeurssoort en de uitvoering 
van lokale projecten en publiciteit hierover kan RAVON 
gemeentes, waterschappen en andere organisaties op 
verschillende manieren adviseren. Lees hierover meer op 
www.ravon.nl (via beginpagina; Actueel; doorklikken naar 
Countdown 2010).

Voor meer informatie over de Coalitie Biodiversiteit 2010 en 
de deelnemende partners, zie: www.2010.biodiversiteit.nl


