
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVE(ND) ZUID-HOLLAND 
Een aantrekkel i jke  provinc ie  met  1 5  natuurtoppers*  

 

 

Initiatiefnemers: 
 

 
 

Geen prachtige landschappen zonder soortenrijkdom 

Zuid-Holland is een prachtige provincie met een grote 
diversiteit aan landschappen. Het kustlandschap, het 
laagveenlandschap, het deltalandschap en het metropolitane 
landschap vormen samen de leefomgeving voor een grote 
verscheidenheid aan dieren en planten en dragen bij aan een 
goed woon- en vestigingsklimaat. Deze soortenrijkdom staat 
echter onder druk: nog maar 15% van de soorten die 
oorspronkelijk aanwezig waren is overgebleven. In de 
natuurgebieden lijkt deze achteruitgang nu gelukkig 
(gemiddeld genomen) tot staan te zijn gebracht. Maar in het 
agrarisch gebied, dat ongeveer de helft van het oppervlak van 
Zuid-Holland beslaat, is een stabilisatie of herstel van de 
achteruitgang nog niet in zicht. Bovendien ontbreekt nog veel 
kennis over wat deze achteruitgang voor soortengroepen zoals 
insecten of het bodemleven betekent, terwijl die misschien 
wel een hele belangrijke rol vervullen zoals bijvoorbeeld de 
bijen.  

 

 
 

 

 
 

            
 

 



 

Soortenrijkdom is van belang 

Wij maken ons grote zorgen over deze achteruitgang van de soortenrijkdom in de landschappen van 

Zuid-Holland. Soortenrijke landschappen zijn namelijk heel belangrijk vanwege bijvoorbeeld het 

volgende: 

 Beleving: een soortenrijke omgeving is mooier, afwisselender en spannender en nodigt uit 

om ontdekt te worden; 

 Internationale betekenis: sommige landschappen in Zuid-Holland zijn zo uniek en nergens 

anders dat sommige soorten hiervan afhankelijk zijn voor hun voortbestaan: wereldnatuur in 

Zuid-Holland; 

 Goed leefklimaat: soortenrijkdom is een graadmeter voor een schoon milieu, drinkwater, 

luchtzuivering en klimaatbestendigheid; 

 Voedsel: voor ons voedsel zijn we afhankelijk van soortenrijkdom, ook zorgt voldoende 

soortenrijkdom ervoor dat plagen bestreden worden en voor de bestuiving van planten; 

 Evenwicht in ecosystemen: soorten zijn afhankelijk van elkaar en hebben onderlinge relaties, 

als één soort verdwijnt dan kan dit ook alle andere soorten in het ecosysteem beïnvloeden; 

 Intrinsieke waarde: iedere plant- en diersoort is op zichzelf waardevol; 

 Gezondheid: natuur heeft een positieve invloed op gezondheid, zo werkt natuur stress- en 

aandachtherstellend en nodigt uit tot bewegen. Ook is soortenrijkdom een bron voor nieuwe 

medicijnen.  

 Ecosysteemdiensten: soortenrijkdom levert daarnaast nog vele andere diensten zoals de 

productie van zuurstof, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals 

katoen) etc.    

 

 

 

 

 

Naar een aantrekkelijk Zuid-Holland! 

Wij dromen ervan dat de verschillende landschappen in Zuid-Holland mooi en aantrekkelijk zijn met 

een grote rijkdom aan plant- en diersoorten. Een provincie waar de otter de veenlandschappen  

bewoont. En waar grutto’s ieder voorjaar in de kruiden- en bloemrijke weilanden neerstrijken 

om te broeden. Een provincie waar indrukwekkende en majestueuze zeearend heer en 

meester is in het rivierdeltagebied. Ook kun je hier de bever vinden die zijn burchten bouwt 

in de kreken. Door de rivieren kan de Atlantische zalm zijn weg vinden van zee naar het 

binnenland waar hij zich voortplant. In de duinen kun je genieten van de prachtige zang van 

de mysterieuze nachtegaal die zich verschuilt in struwelen en broedt de tapuit in de open 

gebieden. Op de stranden is er, naast ruimte voor recreatie en vermaak, ook ruimte voor rust  

zodat je er soms een zeehond bij de waterlijn op het zand ziet liggen. In de bossen en 

parken rond het stedelijk gebied zie je met wat geluk een bosuil langsvliegen in de  

schemering en fladderen bijen en vlinders vrolijk rond in bloemrijke bijenlandschappen. En 

met heel veel geluk vang je zelfs een glimp op van de zeldzame boommarter! 

 

 



Sterke regierol provincie nodig 

Wij willen ons ervoor inzetten om deze droom werkelijkheid te laten 

worden door het realiseren van mooie, soortenrijke en aantrekkelijke 

landschappen in Zuid-Holland. Zonder een sterke regierol van de 

provincie gaat dit echter niet lukken. Daarom roepen wij de provincie 

op om, samen met ons aan de slag te gaan voor een mooi Zuid- 

Holland en het stoppen van de achteruitgang van de 

soortenrijkdom hoge prioriteit te geven. Dat is hard nodig, 

want als we niets doen worden de landschappen steeds leger 

en soorten die we eenmaal kwijt zijn krijgen we niet 

gemakkelijk terug. Wij pleiten daarom voor de volgende 

maatregelen: 

 Realisatie van de ecologische hoofdstructuur (inclusief ruimtelijke reserveringen en 

verbindingszones); 

 Actief soortenbeleid voor bijzondere soorten (15 natuurtoppers) buiten de natuur- en 

weidevogelgebieden, inclusief substantieel budget; 

 Een goede ruimtelijke bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie; 

 Een landschapsinvesteringsregeling (‘revolving fund’) om investeringen te  

stimuleren en ‘natuurinclusief’ te maken;  

 Verduurzaming van de landbouw: schoner, natuur- en landschapsvriendelijker en eerlijke 

beloningen; 

 Contact leggen met gezondheidsinstellingen om natuur en gezondheid bij elkaar te brengen; 

 Het realiseren van klimaatcorridors waarin verschillende opgaven gecombineerd kunnen 

worden; 

 Ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven die zich inzetten voor natuur; 

 Een heroverweging van wegen- en verstedelijkingsplannen op basis van actuele 

behoefteramingen; 

 Het verminderen van groentekorten rond de steden. 

 

 

* De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, 

bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.  

 

 
 

Illustraties: Jeroen Helmer 


