
BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 
alpenwatersalamander gewone bronlibel 
vinpootsalamander hoogveenglanslibel 
vuursalamander kempense heidelibel 
aardbeivlinder speerwaterjuffer 
bosparelmoervlinder europese rivierkreeft 
bruin dikkopje adder 
bruine eikenpage hazelworm 
duinparelmoervlinder levendbarende hagedis 
gentiaanblauwtje ringslang 
grote parelmoervlinder beekdonderpad 
grote vos beekprik 
grote weerschijnvlinder elrits 
iepenpage gestippelde alver 
kleine heivlinder grote modderkruiper 
kleine ijsvogelvlinder kwabaal 
kommavlinder boommarter 
sleedoornpage damhert 
spiegeldikkopje das 
veenbesblauwtje edelhert 
veenbesparelmoervlinder eekhoorn 
veenhooibeestje eikelmuis 
veldparelmoervlinder grote bosmuis 
zilveren maan molmuis 
vliegend hert steenmarter 
beekrombout veldspitsmuis 
bosbeekjuffer waterspitsmuis 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE LIMBURG 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE LIMBURG 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND 
alpenwatersalamander kempense heidelibel 
vinpootsalamander speerwaterjuffer 
vuursalamander europese rivierkreeft 
aardbeivlinder adder 
bosparelmoervlinder hazelworm 
bruin dikkopje levendbarende hagedis 
bruine eikenpage ringslang 
duinparelmoervlinder beekdonderpad 
gentiaanblauwtje beekprik 
grote parelmoervlinder elrits 
grote vos gestippelde alver 
grote weerschijnvlinder grote modderkruiper 
iepenpage kwabaal 
kleine heivlinder boommarter 
kleine ijsvogelvlinder bunzing 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder hermelijn 
zilveren maan molmuis 
vliegend hert steenmarter 
beekrombout veldspitsmuis 
bosbeekjuffer waterspitsmuis 
donkere waterjuffer wezel 
gevlekte glanslibel wild zwijn 
gewone bronlibel gewone zeehond 
hoogveenglanslibel grijze zeehond 

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 
alpenwatersalamander kempense heidelibel 
vinpootsalamander speerwaterjuffer 
vuursalamander europese rivierkreeft 
aardbeivlinder adder 
bosparelmoervlinder hazelworm 
bruin dikkopje levendbarende hagedis 
bruine eikenpage ringslang 
duinparelmoervlinder beekdonderpad 
gentiaanblauwtje beekprik 
grote parelmoervlinder elrits 
grote vos gestippelde alver 
grote weerschijnvlinder grote modderkruiper 
iepenpage kwabaal 
kleine heivlinder boommarter 
kleine ijsvogelvlinder damhert 
kommavlinder das 
sleedoornpage edelhert 
spiegeldikkopje eekhoorn 
veenbesblauwtje eikelmuis 
veenbesparelmoervlinder grote bosmuis 
veenhooibeestje molmuis 
veldparelmoervlinder ondergrondse woelmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert tweekleurige bosspitsmuis 
beekrombout veldspitsmuis 
bosbeekjuffer waterspitsmuis 
donkere waterjuffer wild zwijn 
gevlekte glanslibel gewone zeehond 
gewone bronlibel grijze zeehond 
hoogveenglanslibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE FRIESLAND 
alpenwatersalamander gewone bronlibel 
vinpootsalamander hoogveenglanslibel 
vuursalamander kempense heidelibel 
aardbeivlinder speerwaterjuffer 
bosparelmoervlinder europese rivierkreeft 
bruin dikkopje adder 
bruine eikenpage hazelworm 
duinparelmoervlinder levendbarende hagedis 
gentiaanblauwtje ringslang 
grote parelmoervlinder beekdonderpad 
grote vos beekprik 
grote weerschijnvlinder elrits 
iepenpage gestippelde alver 
kleine heivlinder grote modderkruiper 
kleine ijsvogelvlinder kwabaal 
kommavlinder boommarter 
sleedoornpage damhert 
spiegeldikkopje das 
veenbesblauwtje edelhert 
veenbesparelmoervlinder eekhoorn 
veenhooibeestje eikelmuis 
veldparelmoervlinder grote bosmuis 
zilveren maan molmuis 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE FRIESLAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE DRENTHE 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder bunzing 
sleedoornpage damhert 
spiegeldikkopje das 
veenbesblauwtje edelhert 
veenbesparelmoervlinder eekhoorn 
veenhooibeestje eikelmuis 
veldparelmoervlinder grote bosmuis 
zilveren maan hermelijn 
vliegend hert molmuis 
beekrombout steenmarter 
bosbeekjuffer veldspitsmuis 
donkere waterjuffer waterspitsmuis 
gevlekte glanslibel wezel 
gewone bronlibel wild zwijn 

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE DRENTHE 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE UTRECHT 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE UTRECHT 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE GELDERLAND 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE GELDERLAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE ZEELAND 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE ZEELAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 

  



BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) IN DE PROVINCIE FLEVOLAND 
alpenwatersalamander hoogveenglanslibel 
vinpootsalamander kempense heidelibel 
vuursalamander speerwaterjuffer 
aardbeivlinder europese rivierkreeft 
bosparelmoervlinder adder 
bruin dikkopje hazelworm 
bruine eikenpage levendbarende hagedis 
duinparelmoervlinder ringslang 
gentiaanblauwtje beekdonderpad 
grote parelmoervlinder beekprik 
grote vos elrits 
grote weerschijnvlinder gestippelde alver 
iepenpage grote modderkruiper 
kleine heivlinder kwabaal 
kleine ijsvogelvlinder boommarter 
kommavlinder damhert 
sleedoornpage das 
spiegeldikkopje edelhert 
veenbesblauwtje eekhoorn 
veenbesparelmoervlinder eikelmuis 
veenhooibeestje grote bosmuis 
veldparelmoervlinder molmuis 
zilveren maan steenmarter 
vliegend hert veldspitsmuis 
beekrombout waterspitsmuis 
bosbeekjuffer wild zwijn 
donkere waterjuffer gewone zeehond 
gevlekte glanslibel grijze zeehond 
gewone bronlibel  

 

  



BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) IN DE PROVINCIE FLEVOLAND 
blaasvaren kleine wolfsmelk 
groensteel kluwenklokje 
schubvaren knollathyrus 
akkerboterbloem knolspirea 
akkerdoornzaad korensla 
akkerogentroost kranskarwij 
beklierde ogentroost kruiptijm 
berggamander lange zonnedauw 
bergnachtorchis liggende ereprijs 
blauw guichelheil moerasgamander 
bokkenorchis muurbloem 
bosboterbloem naakte lathyrus 
bosdravik naaldenkervel 
brave hendrik pijlscheefkelk 
brede wolfsmelk roggelelie 
breed wollegras rood peperboompje 
bruinrode wespenorchis rozenkransje 
dennenorchis ruw parelzaad 
dreps scherpkruid 
echte gamander schubzegge 
franjegentiaan smalle raai 
geelgroene wespenorchis spits havikskruid 
geplooide vrouwenmantel steenbraam 
getande veldsla stijve wolfsmelk 
gevlekt zonneroosje stofzaad 
glad biggenkruid tengere distel 
gladde zegge tengere veldmuur 
groene nachtorchis trosgamander 
groot spiegelklokje veenbloembies 
grote bosaardbei vliegenorchis 
grote leeuwenklauw vroege ereprijs 
honingorchis wilde averuit 
kalkboterbloem wilde ridderspoor 
kalketrip wilde weit 
karthuizeranjer wolfskers 
karwijselie zandwolfsmelk 
kleine ereprijs zinkviooltje 
kleine schorseneer zweedse kornoelje 

 


