
Kies	nu	voor	de	natuur!	

Een gezonde economie kan niet zonder gezonde natuur. Natuur is niet alleen waardevol voor 

maatschappij en economie, maar heeft een eigen essentiële intrinsieke waarde. De groene 

organisaties van Nederland presenteren voor de verkiezingen van 12 september 2012 daarom dit 10 

puntenplan om de dreigende crisis in de Nederlandse natuur te keren. Want de 17 miljoen inwoners 

van Nederland hebben recht op de bescherming van hun natuur en landschap. 

 

1. Bescherm natuur en landschap  

Om natuur en landschap te beschermen én Nederland een open en dynamisch land te houden is een 

nieuwe natuurbeschermingswet nodig. Die wet moet ambitieus en helder, eenvoudig en effectief 

zijn. De nieuwe wet moet verzekeren dat we zorgvuldig omgaan met alle waardevolle 

natuurgebieden en landschappen in Nederland. Een duidelijke begrenzing van stad en land voorkomt 

verdere versnippering. Natuurwaarden als stilte, nachtelijke duisternis en weidsheid moeten hersteld 

worden. 

 

2. Bescherm de plant- en diersoorten van ons land 

De Nederlandse natuur kent een enorme rijkdom aan plant- en diersoorten, van nationaal en 

internationaal belang. Bedreigde dier- en plantensoorten moeten actief worden beschermd, zodat zij 

behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties. Alle bescherming is gebaseerd op goed 

onderzoek en monitoring, onder meer vastgelegd in actuele Rode Lijsten met bedreigde plant- en 

diersoorten. 

 

3. Verbind en verbeter de natuurgebieden in Nederland 

Planten en dieren in onze Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden. Daarom is 

het van levensbelang dat de natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Het onverkort realiseren van 

een robuuste Ecologische Hoofdstructuur (728.500 hectare) heeft de hoogste prioriteit. De kwaliteit 

van natuurgebieden moet verbeterd: milieuproblemen als verdroging en vermesting worden 

aangepakt.  

 

4. Bescherm en herstel de unieke Nederlandse waternatuurgebieden  

Met de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, en de Zeeuwse Delta heeft Nederland unieke 

natuur van mondiaal belang in huis. Zeehonden, miljoenen trekvogels en andere dieren benutten ze 

als voedsel-, rust- en broedplaats. De natte natuur kan ons land beschermen tegen hoogwater.  

De getijdegebieden en onderwaternatuur zijn kwetsbaar. Daarom moet het menselijk gebruik van 

deze gebieden – recreatie, scheepvaart, visserij, energiewinning – volledig duurzaam worden. 

Specifieke gebieden in de Noordzee moeten worden gesloten voor visserij om de natuur te laten 

herstellen. 

 

5. Zorg voor genoeg geld voor natuur 

Goede natuur komt niet vanzelf. Tweederde van de Nederlandse natuur is er slecht aan toe, in het 

belang van mensen, dieren en planten moet die nodig hersteld en opgeknapt worden. De overheid 

moet zorgen voor voldoende geld voor onderhoud, toegankelijkheid en beheer.  

 

6. Breng de natuur van het boerenland terug, herstel het Nederlandse landschap 

Als gevolg van de intensivering van de landbouw is het Nederlandse platteland eentonig geworden. 

Weidevogels en andere dier- en plantsoorten verdwijnen hierdoor. Het boerenland moet weer 

natuurlijker worden. Nederland moet kerngebieden voor weidevogels inrichten, kleinschalige 

natuurelementen herstellen en oude beken en waterlopen terugbrengen. Europees landbouwbeleid 

moet de natuur op het boerenland ondersteunen.  



 

7. Bescherm onze tropische natuur 

De natuur van de Nederlands-Caribische eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire kent veel unieke en 

onvervangbare soorten planten, dieren en ecosystemen. Dat geldt ook voor de andere eilanden van 

het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en St. Maarten). Nederland is verdragsrechtelijk verantwoordelijk om 

deze natuur maximaal te beschermen om uitsterven en vernietiging te voorkomen. Financiering van 

goed beheer en krachtige handhaving is daarvoor noodzakelijk.  

 

8. Stop de plezierjacht 

Het doden van dieren is in beginsel niet toegestaan. Doden vindt alleen nog plaats bij risico’s voor de 

(lucht)verkeersveiligheid en volksgezondheid, bij schadebestrijding en in het kader van beheer van 

bepaalde specifieke diersoorten. Het doden van dieren vindt daarbij uitsluitend plaats als alle andere 

preventieve maatregelen gefaald hebben, en het doden de enige doelmatige oplossing is. De wildlijst 

wordt afgeschaft.  

 

9. Vergroen de stad 

De meeste Nederlanders wonen in de stedelijke omgeving. Natuur in de stad beschermt ze tegen 

hitte en fijn stof, helpt als waterberging, verbetert de kwaliteit van leven, draagt bij aan de 

gezondheid en maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen. Voor de meeste kinderen is het de 

eerste plek waar ze met natuur in aanraking komen. Daarom moeten steden voldoende groene 

ruimte scheppen. 

 

10. Geef elk kind recht op natuur 

Natuur is voor iedereen. Ook kinderen moeten van jongs af aan kunnen ervaren en leren hoe leuk en 

waardevol natuur kan zijn. Daarom zijn natuureducatie en makkelijk bereikbare natuur van groot 

belang. Nederland moet zorgen dat ieder kind met natuur leert spelen en leven. 

 


