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Gras. Weinig mensen zullen daaraan het eerst denken als we het hebben over natuurbescherming. Als 
het aan de gemiddelde Nederlander ligt, maken we ons het meest druk om grote, aaibare dieren. 
Gelukkig laten we ons in het natuurbeleid niet ál te zeer sturen door de publieke opinie. Vanuit de 
internationale verdragen en de Europese natuurrichtlijnen zijn we verplicht om ons over veel méér 
soorten druk te maken. Daar ga ik het vandaag over hebben. 
Daarbij speelt het wereldwijde Verdrag inzake Biologische Diversiteit uit 1992 een overkoepelende rol. 
Vanuit dat verdrag is in Nederland stelselmatig in beeld gebracht welke ecosystemen bescherming 
verdienen vanwege de biodiversiteit. Voor de bescherming in Nederland speelt al sinds 1979 de 
Conventie van Bern een rol als basis voor het opstellen van Rode Lijsten. Welke grassen daar op staan, 
zal ik later vertellen. En vooral de afgelopen tien jaar hebben de Europese natuurrichtlijnen, de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn een steeds sturender rol gekregen in de natuurbescherming. 
Vandaar dat ik daar regelmatig aan zal refereren. 
 
In mijn lezing zal ik ingaan op: 

• grassen als structuurbepalers van de vegetatie 

• grassen die nest- en schuilgelegenheid bieden 

• grassen als voedsel 

• grassen als probleemveroorzakers 

• grassen als kwaliteitsindicatoren van habitattypen 

• grassen op de Rode Lijst 

• en de wettelijke bescherming van grassen  
 
Structuurbepalers 
Grassen bepalen de structuur van nogal wat vegetaties. Afgezien van de akkergemeenschappen, waar 
grassen zoals tarwe, gerst en haver worden gezaaid door de mens, praten we dan met name over de 
graslanden. In de vegetatiekunde worden de begroeiingen op het hoogste niveau ingedeeld in 
zogenoemde formaties. Naast bossen kunnen graslanden wel tot de meest landschapsbepalende 
formaties worden gerekend. 
Het leek me wel aardig om u eens mee te nemen langs de verschillende klassen uit de Vegetatie van 
Nederland waar grassoorten de structuur bepalen. Ik zal daarbij extra aandacht besteden aan vegetaties 
die behoren tot de Europees beschermde habitattypen. Daar moet ik misschien iets meer achtergrond 
over geven. In het Nederlandse natuurbeleid gaat de meeste aandacht uit naar het beschermen van 
natuur die ook op Europees niveau belangrijk wordt geacht. Officieel heet dat: van communautair 
belang. In 1979 is de eerste Europese natuurwet gepubliceerd, de Vogelrichtlijn. Die wet verplicht ons 
alle vogels te beschermen, en dan vooral trekvogels en bepaalde zeldzame broedvogels. Vele daarvan 
maken gebruik van graslanden. In 1992 volgde de Habitatrichtlijn. Helaas werd afgestapt van het idee 
om een complete soortengroep te beschermen. In plaats daarvan worden specifieke soorten 
beschermd, maar daartoe behoren geen grassen, en specifieke typen natuur – habitattypen genoemd. 
En daartoe behoren nogal wat graslanden, zoals u zult merken. 
 
We beginnen bij klasse 8 , het dominante gras is hier riet. Inderdaad: de rietlanden zijn de uitzondering 
die de regel bevestigen. Rietlanden behoren tot de moerassen. 
 



Maar dan nu echt de graslanden. In de Weegbree-klasse spelen triviale soorten een belangrijke rol, zoals 
straatgras, fioringras, ruw beemdgras, Engels  raaigras en geknikte vossenstaart. De betekenis voor de 
natuurbescherming is vooral gelegen in het feit dat deze graslanden van groot belang zijn voor onder 
andere vogels. 
 
Totaal iets anders is de klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems. Tot deze klasse 
behoort een uiterst zeldzaam habitattype: Pionierbegroeiingen op rotsbodem [H6110]. Grassen spelen 
hier eigenlijk niet zo’n grote rol; kenmerkend is plat beemdgras dat daarnaast veel op muren voorkomt. 
 
De klasse van de droge graslanden op zandgrond omvat een aantal habitattypen waar Nederland een 
grote verantwoordelijkheid voor heeft.  
Als eerste het habitattype Grijze duinen [H2130], dat bestaat uit een groot aantal 
plantengemeenschappen, zoals de associatie van wondklaver en nachtsilene. Een kenmerkende 
grassoort is smal fakkelgras. 
In het binnenland vinden we Zandverstuivingen [H2330] die door Europa primair worden gezien als 
pioniergraslanden met onder andere buntgras. 
Langs de grote rivieren komen we op de oeverwallen Stroomdalgraslanden [H6120] tegen, met onder 
andere zachte haver. 
Het meest zeldzame habitattype binnen de klasse is het habitattype Zinkweiden [H6130]. Internationaal 
worden deze begroeiingen gerekend tot de Violetalia calaminariae, in Nederland moet hij het doen met 
de status van subassociatie. Een kenmerkende grassoort in dit type is zinkschapengras. 
 
De klasse van de kalkgraslanden omvat het eveneens alleen in zuid-Limburg voorkomende habitattype 
Kalkgraslanden [H6210], met als kenmerkende soort gevinde kortsteel. 
 
De klasse van de matig voedselrijke graslanden omvat meerdere habitattypen. 
Een iconisch type wordt gevormd door de Blauwgraslanden [H6410], waarvan blauwgras niet de 
naamgevende soort is (want die hoort in kalkgrasland thuis). Blauwgrasland is genoemd naar 
zeggesoorten met een blauwige kleur, zoals blauwe zegge. Een kenmerkende grassoort is pijpenstrootje. 
Het habitattype Glanshaver- en vossenstaarthooilanden [H6510] omvat meerdere bloemrijke vormen, 
zoals het glanshaverhooiland en kievitsbloemhooiland. Een grassoort die in alle associaties van de klasse 
voorkomt is timotheegras. 
 
De klasse van Gladde witbol en Havikskruiden is letterlijk een randgeval. Het heeft iets van een grasland, 
maar dan met bomen, of het vormt een zoom langs een bos. In verschillende boshabitattypen vormen 
deze zoom een gewaardeerd element. 
 
De klasse van de heischrale graslanden mag zich verheugen in een heus actieplan. De Heischrale 
graslanden [H6230] vormen dan ook een ernstig bedreigd habitattype. Een kenmerkende plantensoort 
is borstelgras. 
 
De helmklasse is niet echt een grasland te noemen maar het vormt wel een karakteristiek Hollands 
landschap, met Embryonale duinen [H2110] en Witte duinen [H2120]. De embryonale duinen worden 
gevormd door de grassoort biestarwegras. 
 
Het habitattype Slijkgrasvelden [H1320] lijkt nog minder op een grasland, evenals de zeegrasvelden die 
onderdeel uitmaken van enkele habitattypen van het intergetijdengebied [H1130, H1140 en H1160]. 
 



Hoewel je het niet aan de naam kunt herkennen, wordt de Zeeasterklasse voor een belangrijk deel 
gevormd door grassen, met name door twee soorten: Gewoon en Stomp kweldergras. Deze 
begroeiingen behoren tot het habitattype Schorren en zilte graslanden [H1330]. 
 
Tot zover een overzicht van door grassen gedomineerde vegetaties. Hoog tijd om eens naar de dieren te 
kijken die plezier kunnen hebben van grassen. 
 
Nest- en schuilgelegenheid 
Graslanden zijn voor veel dieren van groot belang om in te nestelen. We kunnen daarbij denken aan de 
weidevogels, die bij voorkeur in graslanden broeden, zoals onze nationale vogel - de grutto. Lange tijd is 
gedacht dat de soortensamenstelling en de structuur van het grasland er dan niet zoveel te doet. Maar 
we weten inmiddels dat kruidenrijk grasland met een niet al te dichte structuur belangrijk is omdat dat 
voor de overleving van de kuikens belangrijk is. In kruidenrijk grasland komen meer insecten voor en een 
wat open structuur zorgt ervoor dat de kuikens minder snel afkoelen. 
Daarnaast bieden graslanden schuilgelegenheid voor dieren die predatoren te vrezen hebben. 
Sommigen soorten moeten dan wel een beetje hun best doen om niet gezien te worden, zoals deze 
haas. U hebt ongetwijfeld wel eens meegemaakt dat u door een grasland liep en er ineens, op het 
laatste moment een haas voor uw voeten wegschoot, toen hem duidelijk was dat de vegetatie hem toch 
niet helemaal aan het oog had onttrokken. 
 
Voedsel 
Veel dieren gebruiken grassen als bulkvoedsel. Ze kijken daarbij niet zo precies om welke soort het gaat, 
als het maar voedzaam is. Van de talloze voorbeelden die er te geven zijn, noem ik grote zoogdieren 
zoals edelherten en kleine zoogdieren zoals veldmuizen. Ganzen, zoals deze brandganzen, komen graag 
naar Nederland, omdat we hier zoveel grasland hebben, zowel agrarische graslanden als natuurlijke 
graslanden in het kustgebied. En niet te vergeten insecten: emelten, de larven van langpootmuggen, 
eten de wortels van grassen en kunnen zo een flinke invloed hebben op de structuur van de vegetatie. 
 
Maar soms hebben dieren een specifieke relatie met een beperkt aantal grassoorten. Zo is de ernstig 
bedreigde kleine heivlinder sterk afhankelijk van buntgras. Voor het afzetten van de eitjes kiest het 
vrouwtje polletjes buntgras die groeien in het stuifzandlandschap, met een zeer lage en open vegetatie 
met mossen of korstmossen, wat pollen struikhei en hier en daar wat open zand. De rups komt eind 
september uit. Hij gaat vrijwel meteen - na niets of vrijwel niets te hebben gegeten - in overwintering 
aan de basis van een graspol. Vanaf februari gaat de rups eten, waarna hij in augustus na de verpopping 
als vlinder rondvliegt. 
Het spiegeldikkopje is een zeer zeldzame standvlinder die alleen nog op een aantal plaatsen in de Peel 
voorkomt, waar hij te vinden is in randen van vochtige bossen. De eitjes worden uitsluitend afgezet op 
jonge, nog niet geheel volgroeide bladeren van hennegras en pijpenstrootje. Nou niet bepaald 
bijzondere planten, maar dus wel van groot belang voor deze bijzondere soort. Als de rups uit het ei 
komt, maakt hij een schuilplaats door een aantal grasbladeren als een tuitje bij elkaar te spinnen. Hij 
overwintert als bijna volgroeide rups. Vanaf begin juli verschijnen de vlinders. 
 
Probleemveroorzakers 
Maar grassen zijn niet alleen een zegen. Ze kunnen ook een probleem veroorzaken. Ik zal u niet te zeer 
ontrieven met voorbeelden, maar ik ontkom er niet aan om wat voorbeelden te geven. 
Hoewel er ook mensen zijn die kunnen genieten van de grassteppes van de Veluwe, is zo'n uitbundige 
vegetatie van bochtige smele toch echt geen goed teken: hier groeide vroeger struikhei. En waar 
schapen zich te goed doen aan pijpenstrootje, groeide vroeger dophei. Beide grassoorten worden sterk 



in hun groei gestimuleerd door stikstof uit de lucht. Als onderdeel van de programmatische aanpak 
stikstof proberen overheden en beheerders deze vergrassing aan te pakken door bijvoorbeeld 
begrazing, branden en plaggen. 
Maar ook graslanden kunnen vergrassen. In dit geval is duidelijk te zien dat duingraslanden 
overwoekerd raken door helm, door een combinatie van stikstof en verstarring van het landschap als 
gevolg van te weinig winddynamiek. 
En ten slotte een voorbeeld uit de voedselarme bossen: hoewel sommigen ervan overtuigd zijn dat een 
bochtige-smelefase een natuurlijk fenomeen is, is het toch wel duidelijk dat stikstof een extra dichte 
grasmat onder de bomen veroorzaakt. 
Of we trouwens genoeg doen aan de aanpak van de stikstofdepositie zal moeten blijken, als de Raad van 
State de einduitspraak zal doen in de rechtszaak die enkele organisaties al enkele jaren geleden hebben 
aangespannen. 
 
Kwaliteitsindicatoren van habitattypen 
Het woord habitattype is al verschillende keren gevallen. Voordat ik wat ga vertellen over wat grassen 
over de kwaliteit daarvan indiceren, zal ik eerst wat uitleg geven over de Habitatrichtlijn. Deze Europese 
wet beschermt zowel afzonderlijke soorten als ecosystemen. Grassen behoren niet tot de beschermde 
soorten, dus we moeten het met ecosystemen doen. Die ecosystemen moeten in het hele land 
behouden blijven of  - als de zogenoemde 'staat van instandhouding' ongunstig is - toenemen.  Een 
belangrijk middel daarvoor is het beschermen van Natura 2000-gebieden, waar we er in ons land 161 
van hebben. Alle habitattypen die in zo'n gebied voorkomen, moeten strikt beschermd worden. 
 
Het beoordelen van de staat van instandhouding van een habitattype op nationaal niveau vindt plaats 
aan de hand van vier aspecten, waarvan 'typische soorten' er één is. Met deze soorten wordt, in 
aanvulling op met name de samenstellende vegetaties, ook de lokale kwaliteit van habitattypen 
beoordeeld.  
In overleg met de Europese Commissie is door Nederland gekozen voor twee categorieën typische 
soorten: enerzijds exclusieve en karakteristieke soorten en anderzijds constant aanwezige soorten. 
- Een karakteristieke soort is een soort die met minstens de helft van zijn populatie in het habitattype 

voorkomt waarvoor hij is geselecteerd omdat vooral dát habitattype tegemoet komt aan de 
ecologische vereisten van die typische soort. Dat is min of meer vergelijkbaar met het begrip kensoort 
in de vegetatiekunde. Exclusieve soorten zijn om zo te zeggen nóg karakteristieker, in die zin dat de 
gehele populatie in het habitattype voorkomt waarvoor hij is geselecteerd omdat alleen dát 
habitattype tegemoet komt aan de ecologische vereisten van die typische soort. 

- constant aanwezige soorten zijn een goede kwaliteitsindicator zonder dat ze min of meer beperkt zijn 
tot één habitattype. Ze worden constant genoemd omdat ze in elk gebied met het betreffende 
habitattype aanwezig moeten kunnen zijn als de ecologische randvoorwaarden voor het habitattype 
op orde zijn. 

Uit meerdere soortgroepen zijn in 2008 eerst de exclusieve en karakteristieke soorten geselecteerd op 
basis van het voorkomen in de voorafgaande circa 20 jaar en de verwachting voor de volgende circa 20 
jaar. Daarmee is een realistische inschatting gemaakt welke kwaliteit te behouden en te herstellen is, 
zonder dat het ambitieniveau te laag is. 
De soortenlijst is, voor zover noodzakelijk, aangevuld met constante soorten, waarbij scherp is gelet op 
de indicatie van een goede abiotische toestand (t.a.v. o.a. bodem- en watereigenschappen en 
minimumoppervlak) en/of een goede biotische structuur (dat betreft o.a. horizontale en verticale 
vegetatiestructuur en trofische niveaus). 



In Nederland zijn de habitattypen in een deel van de gevallen opgesplitst in subtypen. Omdat deze 
subtypen altijd als afzonderlijke eenheden worden beschouwd, maar door Europa als één type worden 
gezien, zijn de typische soorten zowel per type als per subtype geselecteerd. 
 
Voor de 76 habitattypen en -subtypen zijn in totaal 335 vaatplanten als typische soort geselecteerd, 
waarvan 29 grassen in 20 habitat(sub)typen. 
 

 
De eerste zes grijsblauwe kolommen omvatten habitattypen van de getijdengebieden. De vier gele 
kolommen betreffen habitattypen van de kustduinen en stuifzanden. De lichtblauwe kolom betreft 
zwakgebufferde vennen. De zeven groene kolommen omvatten graslanden. En de laatste, bruine, kolom 
betreft het eiken-haagbeukenbos van het heuvelland. 
We zien dat grassen in een deel van de gevallen karakteristiek zijn voor een habitattype of zelfs exclusief 
daarin voorkomen. Zo komen bleek en blauw kweldergras exclusief op kwelders voor. Noordse helm is 
karakteristiek voor witte duinen, maar helm is dat niet, hoewel je dat misschien zou verwachten - we 
hebben echter daarstraks al gezien dat helm bijvoorbeeld ook vrij veel in duingraslanden kan 
voorkomen. In enkele gevallen is een grassoort geselecteerd omdat hij een goede abiotische kwaliteit 
indiceert, aanvullend op karakteristieke typische soorten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij buntgras in 
kalkarme droge duingraslanden en in zandverstuivingen; juist omdat buntgras in beide habitattypen veel 
voorkomt, kan hij niet karakteristiek voor één van beide genoemd worden. De beide soorten zeegras zijn 
geselecteerd als constante soort in estuaria (H1130), droogvallende zandplaten (H1140) en grote baaien 
(H1160). Dat is in feite een ambitieuze doelstelling, omdat beide soorten op dit moment niet in alle 
gebieden voorkomen waar deze habitattypen beschermd zijn - maar het geeft wel aan dat we ze daar 
terug willen hebben. 
 
Rode Lijst 
Daarmee komen we op het volgende onderwerp: de Rode Lijsten. 
Rode Lijsten worden vastgesteld op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud 
van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, oftewel de 
Conventie van Bern. De Rode Lijsten flora en fauna en het eventueel daarop gerichte bijzondere beleid 
maken integraal onderdeel uit van de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’. 
Rode lijsten zijn een instrument om de ontwikkeling van een soortgroep in Nederland te volgen en zijn 
daardoor een hulpmiddel voor de natuur- en soortbescherming. In Nederland worden Rode Lijsten 
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Alopecurus bulbosus Knolvossenstaart K

Bromopsis erecta Bergdravik E

Bromopsis ramosa ssp. benekenii Bosdravik K

Bromopsis ramosa ssp. ramosa Ruwe dravik K

Bromus racemosus Trosdravik K

Catapodium marinum Laksteeltje K

Catapodium rigidum Stijf hardgras K

Corynephorus canescens Buntgras Ca Ca

Cynodon dactylon Handjesgras K

Deschampsia setacea Moerassmele K

Festuca ovina ssp. guestphalica Zinkschapengras K

Festuca ovina ssp. hirtula Ruig schapengras K

Helictotrichon pratense Beemdhaver E

Hordeum marinum Zeegerst K

Koeleria pyramidata Breed fakkelgras K

Melica uniflora Eenbloemig parelgras K

Milium vernale Ruw gierstgras E

Nardus stricta Borstelgras K

Parapholis strigosa Dunstaart K

Phleum arenarium Zanddoddegras K

Puccinellia distans ssp. borealis Bleek kweldergras E

Puccinellia distans ssp. distans Stomp kweldergras K

Puccinellia fasciculata Blauw kweldergras E

Puccinellia maritima Gewoon kweldergras K + Ca

Spartina maritima Klein slijkgras K

Trisetum flavescens Goudhaver Ca

x Calammophila baltica Noordse helm K

Zostera marina Groot zeegras Ca K + Ca Ca

Zostera noltei Klein zeegras Ca Ca K + Ca



volgens criteria gemaakt die door het Ministerie van LNV zijn vastgesteld. Dat maakt een goede 
onderlinge vergelijking mogelijk. 
Rode-Lijstsoorten worden geselecteerd op basis van de trend sinds 1950 en de huidige zeldzaamheid. 
Een soort is een Rode-Lijstsoort wanneer hij aan zowel het criterium trend als het criterium 
zeldzaamheid voldoet, of wanneer hij in hoge mate aan één van de twee criteria voldoet. 
 
De Rode Lijst Vaatplanten is in 2015 gepubliceerd, op basis van een voorstel van Floron uit 2012. Van de 
1432 beoordeelde soorten behoren 126 soorten tot de grassenfamilie. Van die 126 soorten zijn er 88 
niet bedreigd. Van twee soorten bestaat het vermoeden dat ze op de Rode Lijst zouden moeten komen, 
maar dat kon door onvoldoende gegevens niet hard worden gemaakt. 
De overige 36 grassoorten staan dus op de Rode Lijst, dat is 29% van alle grassen. Daarmee scoren de 
grassen iets beter dan de andere families, waar 38% van de soorten op de Rode Lijst staat. 
De Rode Lijst is in categorieën verdeeld. De lichtste categorie is Gevoelig. Daartoe behoren de soorten 
die zeer zeldzaam zijn, maar die niet of nauwelijks achteruit zijn gegaan. En daartoe behoren aan de 
andere kant ook de algemene soorten die juist minimaal 50% achteruit zijn gegaan. De zwaardere 
categorieën zijn achtereenvolgens Kwetsbaar, Bedreigd, Ernstig bedreigd en Verdwenen.  
Als we naar de resultaten voor de grassen kijken, is dit het resultaat. 
 

 
Bij de categorie Verdwenen heb ik een w toegevoegd bij Blauwgras en Dolik. Deze twee soorten zijn in 
het wild verdwenen, maar komen in Nederland nog wel voor in een heemtuin. 
We zien dat de Rode-Lijstsoorten in allerlei ecosystemen voorkomen: in droge, vochtige en natte 
graslanden, op kwelders, in moerassen, op akkers en in bossen. 
 
Wettelijke bescherming 
Tot slot van mijn bijdrage wil ik wat vertellen over de wettelijke bescherming van grassen. 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. 
Het is volgens art. 3.5, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming verboden planten van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. Maar daartoe behoren geen grassen. 
Daarnaast is het volgens art. 3.10, eerste lid, onderdeel c, verboden vaatplanten van de soorten, 
genoemd in de bijlage, onderdeel B, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. Wat betreft de grassoorten gaat het om: 
bosdravik en dreps. In dit artikel is het beschermingsregime voor de zogenoemde nationale soorten 

Gevoelig Kwetsbaar Bedreigd Ernstig bedreigd Verdwenen

Borstelgras Beemdhaver Bergbeemdgras Klein zeegras Blauwgras [w]

Dicht langbaardgras Bergdravik Bosdravik Moerassmele Dichtbloemig kweldergras

Draadzwenkgras Bevertjes Dreps Ruwe dravik Dolik [w]

Dwerggras Blauw kweldergras Groot zeegras Zinkschapengras Kalkzwenkgras

Gewimperd langbaardgras Bleek kweldergras Knolvossenstaart Klein slijkgras

Kamgras Breed fakkelgras Stijf struisriet Vlasdolik

Dunstaart Zeegerst

Gewoon kweldergras

Oot

Rijstgras

Slofhak

Trosdravik

Veenreukgras



opgenomen. De gedachte was eerst dat er geen extra soorten beschermd zouden worden anders dan de 
soorten die op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn beschermd zijn. Uiteindelijk is ervoor 
gekozen om toch ook een selectie van andere soorten te beschermen. In de Memorie van Toelichting 
wordt er op gewezen dat voor deze nationale soorten een eigenstandig beschermingsregime wordt 
voorgesteld, dat een adequate bescherming aan de betrokken soorten biedt, maar op een wijze die 
meer ruimte biedt voor een nadere belangenafweging door het bevoegd gezag in het concrete 
voorliggende geval [p. 147 MvT]. Met name omdat ook veel Rode-Lijstsoorten anders geen enkele 
andere bescherming dan op grond van de zorgplicht zouden genieten is er voor de nationale soorten 
een eigen beschermingsregime met eigen ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden in de wet 
opgenomen. Plaatsing van een soort op een Rode Lijst heeft niet direct tot gevolg dat voor deze soort dit 
beschermingsregiem zal gaan gelden: dat gebeurt alleen door middel van de formele wetsprocedure. Bij 
de voorbereiding van de Wet natuurbescherming  heeft dat in ieder geval heel verschillend uitgepakt 
per soortgroep. 
Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor soorten 
van het ‘Beschermingsregime andere soorten’. Er is dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden. De 
beschermde status van deze soorten verschilt dus per provincie. 
 
Wat niet zo bekend is, is dat in artikel 1.12, eerste lid, staat: Gedeputeerde staten van de provincies 
dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het nemen van de nodige maatregelen voor: het 
behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde of 
speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten, 
bedoeld in artikel 1.5, vierde lid. En daarmee worden de Rode Lijsten bedoeld. Dus: ook al is de passieve 
bescherming beperkt tot een selectie van Rode-Lijstsoorten, met slechts twee grassoorten, de áctieve 
bescherming strekt zich uit tot álle Rode-Lijstsoorten. 
Tot slot van mijn bijdrage zou ik u dan ook graag willen stimuleren om de provincies hier op aan te 
spreken. Zodat deze wetsbepaling niet tot een dode letter wordt, maar de basis gaat vormen voor een 
daadwerkelijk herstel van de biodiversiteit in ons land, zodat er in de toekomst steeds minder soorten 
op een Rode Lijst hoeven te staan. 


