
 
 
Het waarom van de Nederlandse Rode lijsten 
Waar komen die bijzondere – en internationaal afwijkende - Nederlandse rode lijsten vandaan.  
En hoe hebben die rode lijsten door de jaren heen zo kunnen vervagen in status en functie. 
Kunnen we rode lijsten weer echt ‘rood’ maken?  
 
Signaleringsfunctie voor beleid 
Zoals hopelijk bekend hebben de Nederlandse rode lijsten primair tot doel een signaleringsfunctie te 
zijn voor het (Nederlandse) Rijksbeleid.  
 
Basis: Het Verdrag van Bern 
De reden voor het opstellen van de Rode lijsten ligt in het Verdrag van Bern1, en wel de artikelen 1 en 
3. Bedoeld dus om zicht te krijgen op bedreigde en kwetsbare – endimische - soorten. En dan ook nog 
eens soorten die specifiek zijn benoemd op de bijlagen die bij dit verdrag horen2. Zodat de (Rijks) 
overheid als verdragspartner voor deze soorten maatregelen kan nemen in overeenstemming met de 
bepalingen van dit verdrag. Rode lijsten zijn dus niet bedoeld om soorten die niet kwetsbaar of niet 
bedreigd worden in hun voortbestaan nog een extra beschermingskader te geven. In feite zouden in 
de rode lijsten enkel soorten moeten worden benoemd die zich in een kwetsbare situatie bevinden en 
zelfs mogelijk kunnen uitsterven. Vandaar ook de kleuraanduiding ‘Rood’. Dus in de basis is het nooit 
de bedoeling geweest om ‘oranje’ of ‘gele’ soorten op een lijst zetten die bedoeld zou moeten zijn 
voor enkel urgente situaties. 
 
In internationaal verband worden de richtlijnen van de IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) gevolgd. Het Nederlandse systeem is gebaseerd op een concept-indeling van de IUCN uit het 
begin van de jaren ‘90; De IUCN heeft later de methode voor het ontwikkelen van rode lijsten 
aangepast. Echter toen waren de Nederlandse rode lijsten al in werking en er is daarna niet meer 
gekozen om de Nederlandse aanpak te synchroniseren naar de inmiddels in ons omringende landen 
geaccepteerde internationale aanpak. De naamgeving van de categorieën, maar ook de onderliggende 
definities wijken dus vanaf toen al af van de internationaal gebruikelijke indeling en definities. 
 
De Nederlandse rode lijsten. Geschiedenis en ontwikkeling 1985 - 2020 
De eerste Nederlandse rode lijst was de lijst van (broed)vogels 1985. Dus al ± 35 jaar geleden. De 
eerste rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren werd zo’n 10 jaar later, in 1995 vastgesteld.  
Deze eerst lijsten waren nog erg kort. De rode lijst van zoogdieren vermelde toen nog maar een 24 
soorten. Juist omdat deze eerste Rode lijsten op een veel eenvoudiger wijze tot stand waren 
gekomen. Namelijk enkel op basis van de criteria ‘trend’ (enkel indien achteruitgang) en 
‘zeldzaamheid’. Het criterium ‘zeldzaamheid’ is voor een rode lijst een heel belangrijk criterium; Een 
diersoort is zo zeldzaam dat deze – mede door een afnemende trend – mogelijk in de nabije toekomst 
in Nederland dreigt uit te sterven. Een urgente situatie waarvoor actieve maatregelen nodig zijn om 
de soort voor Nederland en de Nederlandse biodiversiteit te behouden.  
 
Daarbij stelden de ministers van LNV toen al dat indien soorten worden opgenomen op de rode lijst, 
en welke (destijds nog) bejaagbaar waren (edelhert, damhert en wild zwijn), deze vermelding op de 
Rode lijst geen consequenties had voor de wettelijke status van deze soorten.  
 
Bij de vaststelling van de opvolger van de in 1985 en 1995 vastgestelde rode lijsten, de rode lijsten 
20043, zien we dat de lijst van soorten opeens een stuk langer is geworden en dat de benoemde 
soorten ook nog eens verder worden onderverdeeld in risico categorieën. En dat hierdoor het 
criterium ‘zeldzaamheid’ al flink in waarde afneemt. Waar deze ‘extra’ criteria voor opname op een 

 
1 Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 
2 De haas en konijn worden niet op deze lijsten vermeld. 
3 Besluit van de Minister van LNV 4 november 2004, nr.TRCJZ/2004/5727 



rode lijst vandaan komen is vreemd genoeg niet te achterhalen. Uit informatie van sommige partijen 
maken wij op dat deze eisen ‘gewoon’ door de ambtenaren van LNV achter hun bureau zijn opgesteld. 
Afstemming met partijen in het veld heeft in elk geval nooit plaatsgevonden. Voor zover bekend zijn 
deze ‘extra’s’ zonder wetenschappelijke of politieke toets achter de burelen van het ministerie 
bedacht.  
 

 
Kijken we nog even naar de nieuwe rode lijsten van 2004 dan valt het op dat een aantal diersoorten 
op de rode lijst geplaatst waarvan de situatie voor wat betreft ‘trend’ en ‘zeldzaamheid’ niet zo veel is 
veranderd. Maar ze zijn op de lijst geplaatst enkel omdat ze - bij wijze van spreken - langs een 
‘nieuwe maatlat’ zijn gelegd. Met als resultaat meer soorten op de rode lijst, waaronder dus ook 
soorten die niet in hun voortbestaan bedreigd werden en worden. 
De onduidelijkheid wordt nog groter als de in 2004 vastgestelde rode lijsten al na een paar jaar 
moeten worden geactualiseerd. Deze geactualiseerde rode lijsten uit 2004 kregen de verwarrende 
naam rode lijst 2006, maar werden pas in 2009 vastgesteld.  
 
Dit mistige ontwikkelingsproces is niet goed gecommuniceerd en het is niet verbazingwekkend dat de 
nieuwe lijsten door bepaalde partijen worden aangegrepen om te roepen dat het nu ineens veel 
slechter gaat met veel diersoorten ‘want anders zouden ze niet op de rode lijst zijn vermeld’.  
Gelukkig blijft de minister in de toelichting van de besluiten nog steeds aangeven dat de rode lijsten 
‘slechts’ een signalerende functie hebben voor het beleid. En dat enkel voor bepaalde soorten die het 
echt moeilijk hebben in Nederland een ‘actief soortenbeleid’ wordt ontwikkeld in de vorm van de 
zogeheten ‘leefgebiedenbenadering’.  
 

Intermezzo: 
Hoe komt die detaillering in criteria voor de Nederlandse rode lijst nu eigenlijk tot stand? 
 
Het lijkt er zelfs op dat de minister van dit departement hier zelf ook geen goed idee over 
heeft. Op kamervragen naar aanleiding van de vaststelling rode lijst van zoogdieren 2020 geeft 
zij met zoveel woorden aan dat ‘een toets door belanghebbenden op het basisrapport’ niet 
nodig is omdat dit rapport moet worden beschouwd als een onafhankelijk wetenschappelijk 
advies aan de minister zelf. Maar zij vermeld hier niet bij dat de opstellers van het rapport de 
opdracht kregen om te werken via een methodiek die op de burelen van het ministerie zelf is 
ontwikkeld. En dan had juist wel de minister moeten bedenken dat onafhankelijkheid gebaat is 
bij een toets door verschillende belangenpartijen. Overigens wil de NOJG hier wel met nadruk 
aangeven dat zij veel respect hebben voor integere wijze waarop de onderzoekers en 
opstellers van genoemd basisrapport hun werk hebben gedaan. Beseffend dat ook zij niet veel 
speelruimte hebben gekregen om mogelijke knelpunten en onlogische gevolgen van de 
Nederlandse rode lijst systematiek in hun rapport zichtbaar te maken. 

Soorten van de wildlijst worden niet in hun voortbestaan bedreigd 
 
Bij de actualisatie van de rode lijst van zoogdieren in 2006 gold nog de Flora- en faunawet. De 
Minister gaf in de toelichting aan dat zij afzag van de plaatsing van het konijn op de Rode lijst 
omdat dan een conflict zou ontstaan met het artikel 32 derde lid van de Ff-wet1. Ondanks dat 
voor het konijn zeker sprake was van afname in aantallen werd ook toen het konijn nog lang 
niet in haar voortbestaan in Nederland bedreigd. Dus geen reden voor opname op de rode lijst 
2006.  
 
In de memorie van toelichting, behorend bij de Wet natuurbescherming, stelt de minister vast 
dat voor de wildsoorten sprake is van een ‘goede’ staat van instandhouding en dus plaatsing 
op de wildlijst geen bezwaar is. Tot aan heden (2021) is nog steeds sprake van een goede 
staat van instandhouding van deze (en veel andere) soorten en worden veel soorten – zelfs die 
nu op de rode lijst staan vermeld – binnen Nederland niet beschouwd als ‘zeldzaam’ en worden 
ook niet in hun voortbestaan bedreigd. 
 



 
Ook bij het vaststellen van de huidige rode lijsten voor vogels (2019) en zoogdieren (2020), die 
grotendeels op dezelfde leest zijn geschoeid als de rode lijsten uit 2006, zien we dat vanuit politiek- of 
actiebelang plaatsing van soorten op de rode lijst (ongeacht hun status op die lijst) worden 
aangegrepen om de minister of regering te dwingen maatregelen te nemen. Maatregelen die de 
aandacht afleiden van soorten die juist wel met recht op een rode lijst zijn geplaats. De soorten die uit 
Nederland dreigen te verdwijnen.  
 
Kortom; de Rode lijsten die vanaf 2004 tot aan heden zijn vastgesteld geven al lang niet meer enkel 
een indicatie over de zeldzaamheid of kwetsbaarheid van de soort. Een vermelding op een rode lijst 
geeft nu nog ‘slechts’ een indicatie over hoe het een soort vergaat sinds 1950.  
De rode lijst signalering is zo sterk verwaterd en heeft nauwelijks praktische waarde meer.  
Er is bijvoorbeeld geen enkele reden om de categorie GE (gevoelige soorten) op de rode lijst te 
vermelden. Waarom moeten op een rode lijst soorten worden vermeld waarvoor niet gevreesd hoeft 
te worden dat zij nu of in het komende decennium in hun voortbestaan worden bedreigd. Hiervoor is 
een rode lijst niet bedoeld. 
 
Ga weer terug naar de basis – gebruik rode lijsten weer waarvoor ze ooit zijn bedoeld 
De NOJG pleit voor een herbezinning op de gebruikte systematiek voor het opstellen van rode lijsten. 
Rode lijsten worden opgesteld, weer op basis van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het 
Verdrag van Bern.  
Rode lijsten die zicht geven op soorten die in Nederland echt onder druk staan en waar we mogen 
vrezen dat deze op afzienbare tijd uit Nederland verdwijnen.  
Rode lijsten die sturend zijn voor beleid gericht op het herstel of behoud van de Nederlandse 
biodiversiteit 
Rode lijsten die veel beter richting geven waar geldstromen naar toe gaan. Leefgebiedenbenadering 
enkel voor soorten die dit echt nodig hebben. Geen geldstromen naar partijen die nu ‘misbruik’ maken 
van soorten op de lijsten maar die niet in hun voortbestaan worden bedreigd. 
 
Dieren houden zich niet aan grenzen. Signalering over hun status moet ook over die 
grenzen heen reiken.  
De vraag mag gesteld worden. Gaan we terug naar de ‘echte’ rode lijsten? Zo ja, is een afwijkende 
Nederlandse rode lijst dan nog wel zinvol? Daarvoor zijn weinig goede redenen. Vanuit het 
grensoverschrijdende karakter van natuurbescherming is het handhaven van de afwijkende 
Nederlandse rode lijsten niet logisch.  
Immers de IUCN-methodiek richt zich veel meer op de doelen waarvoor Nederland destijds is 
begonnen met het opstellen van de Rode lijsten. Het doel van het Verdrag van Bern. Zicht krijgen op 
welke endemische soorten in Nederland zich in een zodanig kwetsbare situatie bevinden dat ze op 
afzienbare tijd hier dreigen uit te sterven.  
 
Er zijn meer voordelen; De methodiek die door het IUCN is ontwikkeld is veel transparanter dan de 
hiervoor geschetste ontwikkeling van criteria op de burelen van een Nederlands ministerie.  
Rode lijsten, opgesteld via de IUCN-criteria leveren een eenduidigere vergelijking op met de status 
van soorten in landen rondom ons. Rode lijsten, opgesteld via de IUCN-criteria, worden ook gebruikt 
door Brussel om voor Natura 2000-soorten (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) de staat van 
instandhouding vast te stellen.  
 


