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Actieve soortbescherming voor mooie en soortenrijke landschappen én ontwikkelingsruimte 

 

De Wet natuurbescherming stelt (in artikel 1.12) provincies verplicht om de nodige maatregelen te nemen voor het 

behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van dier- en plantensoorten. Dit betekent dat er 

maatregelen genomen moeten worden in het kader van actieve soortenbescherming. Deze zorgplicht reikt verder dan 

alleen de soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en betreft ook andere bedreigde dier- en plantensoorten. Deze 

nieuwe ambities met betrekking tot actieve soortenbescherming moeten een plek krijgen in de natuurvisie. Waar 

passieve soortenbescherming zich richt op het verbieden van activiteiten die negatief kunnen uitpakken voor soorten of 

habitats, is actieve soortenbescherming gericht op het nemen van maatregelen om populaties te versterken.  

Actieve soortenbescherming is vanwege een aantal redenen van belang: 

 Zonder actieve bescherming kunnen de natuurdoelen niet worden gehaald. 

 Actieve bescherming kan op termijn juist de knel tussen natuurbescherming en economische belangen 

verminderen. 

 Actieve natuurbescherming geeft energie en kan mensen en natuur dichter bij elkaar brengen. 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ziet veel kansen om met een ambitieus natuurbeleid invulling te geven aan 

actieve soortenbescherming en zo tot soortenrijke landschappen in Zuid-Holland te komen en denkt hier graag over 

mee. Samen voor mooie en soortenrijke landschappen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van actieve soortenbescherming: 
 

Icoonsoorten 
 
 
Door icoonsoorten te benoemen kan 
op een effectieve manier concreet 
invulling worden gegeven aan actieve 
soortenbescherming. Icoonsoorten 
zijn ambassadeurs van leefgebieden 
en door maatregelen op deze soorten 
te richten, profiteren ook veel andere 
soorten hiervan mee. Daarnaast 
kunnen icoonsoorten ook 
aansprekend zijn voor een groot 
publiek en enthousiasme voor het 
natuurbeleid genereren.  

Gedragscode gemeente Zoetermeer 
 
 
De gedragscode van Zoetermeer 
besteedt specifiek aandacht aan 
Rode Lijst soorten: 
“Bescherming wordt geboden aan 
Rode lijstsoorten die voorkomen en 
zich thuis voelen in de stedelijke 
omgeving van Zoetermeer. Het gaat 
hier om soorten die zich in de loop 
der tijd in Zoetermeer stabiel hebben 
gevestigd en waar de gemeente 
Zoetermeer in het kader van 
bestendig beheer en onderhoud een 
belangrijke bijdrage kan leveren voor 
een goede staat van instandhouding 
van deze soorten.” 

Natuurinclusieve ruimtelijke 
ontwikkelingen 
 
Ingrijpende ruimtelijke 
ontwikkelingen met in eerste 
instantie een economische 
doelstelling kunnen verbreed worden 
tot een integrale doelstelling. Van 
voldoen aan de minimale vereisten 
vanuit de natuurwetgeving naar een 
bijdrage leveren aan natuur. 
Voorbeelden van projecten in Zuid-
Holland met zo’n integrale 
doelstelling zijn de Zandmotor, 
Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PMR) en Integrale 
Ontwikkeling tussen Delft en 
Schiedam (IODS).  
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