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Afstemming vraag en aanbod
Begin jaren negentig hielden  
allerlei instellingen in Nederland 
zich bezig met de monitoring van 
natuur. Er was echter geen  
onderlinge afstemming en ook 
geen goede afstemming tussen 
vraag: de informatiebehoefte van 
het beleid, en aanbod: de moni-
toring door allerlei instellingen. 
Het NEM werd opgezet om dat te 
veranderen. ‘Bij het ontstaan van 
het NEM hebben we uitgebreid 
overlegd over de informatiebehoef-
ten van de NEM-partners. We wil-
den namelijk van een situatie van 
aanbodsturing naar vraagsturing. 
Eerst moest de behoefte aan infor-
matie in kaart worden gebracht, 
voordat besloten kon worden over 

de financiering van meetnetten’, aldus Arco. De wensen 
werden vertaald in meetdoelen en op basis daarvan 
werd besloten een aantal toen al bestaande meetnet-
ten te financieren, zoals het broedvogelmeetnet van 
SOVON en nieuwe meetnetten op te zetten, zoals het 
florameetnet met provincies.
 
Sneller en beter
‘Door de langjarige zekerheid bij een aantal meetnetten 
kon er worden geïnvesteerd in de gerichte uitbreiding 
van meetlocaties, in automatisering en in kwaliteits-

verbetering. De meetnetten zijn daardoor onvergelijk-
baar veel beter dan 10 jaar geleden wat betreft gege-
vensinwinning, snelheid van verwerking en kwaliteit 
van de resultaten. Om een idee te geven, vroeger waren 
we op het CBS het hele jaar bezig met de verwerking 
van de gegevens van vier meetnetten; nu draaien 
we met dezelfde bezetting zo’n vijftien meetnetten, 
waarvan we de betrouwbaarheid en representativiteit 
bovendien veel beter in de vingers hebben. In plaats van 
enkele honderden trendberekeningen, produceren we 
nu duizenden trendberekeningen per jaar voor allerlei 
deelgebieden en detailniveau’s.’ 
‘Ook bij PGO’s is er veel veranderd. Er zijn nieuwe 
meetnetten gestart, nieuwe methoden ontwikkeld en 
de automatisering van de verwerking is sterk verbeterd, 

Tien jaar NEM – wegens succes geprolongeerd

Met de ondertekening van een convenant ging 10 jaar geleden het NEM 
officieel van start. Het NEM-convenant was de bezegeling van de samen-
werking die vanaf 1995 op gang kwam tussen overheden die belang hadden 
bij natuurmonitoring. Arco van Strien (CBS) was er vanaf het eerste uur bij. 
Met hem blikken wij terug op 10 jaar NEM en kijken we naar de huidige 
ontwikkelingen en de toekomst van het NEM.
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Viering 10 jaar NEM: Jubileumsyposium 28 november 2009 in Nijmegen

In november wordt in de Vereeniging in Nijmegen 10 jaar NEM gevierd door middel van o.a.  
een lezingenserie op de SOVON/VOFF-dag (zie korte berichten uit het NEM).  

Noteer deze dag alvast in uw agenda! De toegang is gratis.
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met de invoer via internet als recente ontwikkeling. De 
automatisering van PGO’s sluit aan op die van het CBS, 
zodat de gegevens van een PGO direct kunnen worden 
geïmporteerd op het CBS.’ 
 
Steeds meer toepassingen
In de praktijk worden de NEM-meetnetten niet alleen 
gebruikt voor de vastgestelde meetdoelen, maar ook 
voor allerlei andere toepassingen. Denk bijvoorbeeld 
aan de Natuurbalans, het Milieu- en Natuurcompen- 
dium, de rapportage voor de conventie voor Biodiver-
siteit en het maken van Rode Lijsten van bedreigde 
soorten. Toch werkt het wel goed om voor bepaalde 
meetdoelen te kiezen. ‘Nadat trends in Natura2000- 
gebieden als meetdoel werden gekozen, is er bij de 
PGO’s veel aandacht besteed aan het werven van tel-
lers voor meetlocaties in die gebieden. Dat is erg goed 
gelukt.’ 
Binnenkort worden de informatiebehoeften van de 
NEM partners en de meetnetten opnieuw tegen het 
licht gehouden.’Daarbij moet je zoeken naar de juiste 
balans. Voortdurende veranderingen zijn funest voor 
monitoring-programma’s die het moeten hebben van 
hun langjarigheid. Maar anderzijds is het niet zinvol om 
meetnetten in de lucht te houden waar geen enkele 
behoefte meer aan is.’ 

Verspreidingsonderzoek wordt aan NEM gekoppeld
Nieuwe ontwikkelingen zijn de opkomst van het  

Verspreidingsonderzoek en van de Nationale Database 
Flora- en Fauna. Verspreidingsgegevens zijn bijvoor-
beeld noodzakelijk voor de rapportage naar de EU over 
de Habitatrichtlijn. Onlangs heeft de Stuurgroep NEM 
besloten om het Verspreidingsonderzoek ten behoeve 
van Natura 2000 onder de vlag van het NEM te brengen. 
Net als voor de monitoring, zal het CBS daarbij jaarlijks 
gaan rapporteren over de kwaliteit van het onderzoek. 
Naast een aantal organisatorische voordelen, zoals het 
combineren van contracten, overleg en kwaliteitsrap-
portages, biedt dit ook nieuwe inhoudelijke moge-
lijkheden. ‘Voor het actualiseren van Rode Lijsten zijn 
zowel monitoringgegevens nodig als gegevens over de 
verspreiding van soorten. LNV gebruikt de lengte van 
Rode Lijsten als graadmeter in de jaarlijkse begroting. 
Maar Rode Lijsten worden hooguit eens in de tien jaar 
geactualiseerd, dus de graadmeter raakt snel gedateerd. 
Met de combinatie van monitoring- en verspreidings-
gegevens, nieuwe statistische technieken en investe-
ringen in de automatisering moet het mogelijk zijn om 
snel een nieuwe Rode Lijst te bepalen en vervolgens de 
Rode-Lijstgraadmeter te actualiseren. Ook zijn bepaalde 
verspreidingsgegevens te gebruiken voor een verdere 
verbetering van trendanalyses en zijn er trendkaarten 
te maken die zijn gebaseerd op een mix van meetnet- 
en verspreidingsgegevens’ (zie verder het artikel over 
statistische vernieuwing elders in dit nummer). 

Tom van der Meij
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Actualiseren Meetdoelen NEM 

De meetnetten van het NEM wor-
den afgestemd op meetdoelen. 
Deze doelen zijn het resultaat van 
het gezamenlijk overleg van de 
NEM-partners en vloeien voort uit 
de beleidsbehoefte van de overheid. 
De meetdoelen zijn al een aantal 
jaren niet meer aangepast terwijl 
er beleidsmatig heel veel in bewe-
ging is. Tijd om eens kritisch naar 
de huidige meetdoelen (zie kader)
te kijken en om deze indien nodig 
te herformuleren. Het kernteam 
NEM zal hier het komende jaar aan 
werken.
Niet alleen het beleid verandert, 
maar ook de bestuurlijke context 
van waaruit het beleid wordt 
vormgegeven. In de Agenda Vitaal 
Platteland is de visie ‘decentraal wat 
kan, centraal wat moet’ uitgewerkt. 
Hiermee hebben de provincies een 
grotere verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het natuurbeleid gekre-
gen, die de komende jaren ook nog 
zal worden uitgebreid. De nieuwe 
meetdoelen zullen ook hier recht 

aan moeten doen. 
Een voorbeeld van een verouderd 
meetdoel is: de landelijke trends van 
soorten van Soortbeschermingsplan-
nen. Soortbeschermingsplannen zijn 
immers geen speerpunt meer nu de 
soortbescherming wordt aangepakt 

via de nieuwe leefgebiedenbena-
dering. Een andere beleidsmatige 
ontwikkeling is bijvoorbeeld de om-
vorming van het Programma Beheer 
tot het Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer, in verband met de 
overdracht van verantwoordelijk 

Het kernteam van het NEM: Leo Soldaat, Gerrit Vossebelt, Onno Knol, Ruud Bink 
en Wilmar Remmelts. Joop Smittenberg en Meinte Engelmoer ontbreken op deze 
foto.
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heden van het ministerie van LNV naar de provincies. Via 
het project Waarborgen Natuurkwaliteit wordt de moni-
toring daarvan vormgegeven. 
Verder is het verspreidingsonderzoek ten behoeve van 
Natura 2000 onlangs onder de vlag van het NEM komen 
te vallen. De stuurgroep NEM heeft dit afgelopen juni 
besloten. Ook dit zal bij het actualiseren van de meet-
doelen worden meegenomen.
Niet altijd is de gegevensbehoefte per beleidsveld 
helder aangegeven. Het kernteam zal beginnen met 
een analyse van de huidige gewenste gegevens- 
behoefte. Zodra hier een helder beeld van is, zal dit 

met de uitvoerende partijen (voornamelijk de PGO’s en 
de Gegevensautoriteit Natuur) worden besproken. Het 
is goed mogelijk dat het uiteindelijke effect op de meet-
netten van deze actualisering van de meetdoelen gering 
is en dat de voornaamste veranderingen op het niveau 
van de verwerking en toepassing van de gegevens lig-
gen. In ieder geval is dan de beleidsmatige context en 
de terminologie weer ‘up to date.’

Wilmar Remmelts
Secretaris stuurgroep NEM

Monitoring gaat uit van de regel: tel 
je twee keer zoveel dieren, dan zijn 
er ook twee keer zoveel dieren in 
werkelijkheid. Maar deze regel gaat 
lang niet altijd op, want het aan-
tal dieren dat wordt gezien hangt 
ook af van bijvoorbeeld de weers-
omstandigheden, de schuwheid van 
dieren, de dichtheid van de begroei-
ing en de ervaring van de waar-
nemer. De aantallen kunnen dus ver-
tekend zijn en het is zelfs mogelijk 
dat trends daardoor niet kloppen. 
Het CBS is in het NEM verantwoor-
delijk voor de berekening van trends 
van veel soorten en is begonnen om 
trefkansen bij de analyse van gege-
vens mee te nemen. Dat is mogelijk 
doordat recent een nieuwe klasse 
van statistische modellen is ontwik-
keld in de Verenigde Staten (Royle 

& Dorazio, 2008). Deze zogenaamde 
hiërarchische modellen bestaan uit 
twee gekoppelde statistische model-
len, één die het werkelijke aantal op 
de meetlocaties beschrijft in relatie 
tot omgevingsfactoren (habitattype, 
begroeiing etc.) en één die de tref-
kans beschrijft om een dier te zien 
in relatie tot factoren als waar- 
nemerservaring, 
temperatuur, 
seizoen etc. Deze 
trefkansen kun-
nen alleen wor-
den afgeleid uit 
metingen die bestaan uit herhaalde 
bezoeken. 
Een pilot, samen met de ontwikke-
laars van de hiërarchische modellen, 
was al gelijk raak (of mis): een deel 
van de toename van de zandhagedis 

bleek een artefact als gevolg van 
toenemende ervaring van de tellers 

(zie figuur ). Dat betekent dat het 
nuttig is om alle meetnetten te gaan 
checken op trefkans-veranderingen. 
Lastig is dat het nogal zware be-
rekeningen zijn; het uiteindelijke 
zandhagedis-trendmodel draaide 
9 dagen op een snelle laptop! We 
moeten dus nog een wat snellere 
manier zien te vinden... 

Het werken met hiërarchische  
modellen levert niet alleen de  
mogelijkheid om trends te corrige-
ren voor eventuele veranderingen 
in trefkansen. Het wordt tevens 
mogelijk om de tellingen te gaan 
vertalen in de totale populatie-om-
vang van soorten. Dat is een nieuwe 
toepassing van de NEM-meetnetten 
die van belang kan zijn voor bijvoor-
beeld het bepalen van de populatie-
omvang van Natura-2000 soorten. 
Als proef probeert het CBS momen-
teel het totale aantal konijnen in de 
duinen af te leiden uit de herhaalde 
tellingen van konijnen door de 

CBS werkt aan statistische vernieuwing bij NEM-meetnetten 

en verspreidingsgegevens
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Met de nieuwe technieken kunnen herhaalde 
tellingen van bijvoorbeeld konijnen vertaald 
worden in populatieschattingen.

De huidige NEM-meetdoelen
Het volgen van de ontwikkeling met betrekking tot:
1. Soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (landelijke trends 

en zo mogelijk trends per Natura 2000-gebied). Met soorten van de 
Vogelrichtlijn zijn hier de soorten bedoeld die deel uitmaken van de 
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn. Bij de Habitatrichtlijn gaat 
het zowel om de soorten met als zonder gebiedsbescherming;

2. Soorten van Soortbeschermingsplannen (landelijke trends);
3. De ecologische toestand buiten de EHS (landelijke trends in de ecolo-

gische kwaliteit van het agrarisch gebied);
4. De gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging (met name 

voor hogere planten en paddenstoelen);
5. De Goede Ecologische Toestand Rijkswateren (trends van indicatieve 

vogelsoorten per hoofdwatersysteem);
6. Het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) (trends 

van vogels in de internationale Waddenzee);
7. Trends van soorten die onderdeel zijn van Natuurgraadmeters (trends 

per fysisch-geografische regio).
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duinbeheerders. 
Een andere mogelijkheid van het 
kunnen corrigeren voor trefkansen 
is dat in theorie ook minder sterk 
gestandaardiseerde gegevens bruik-
baar zijn te maken voor monitoring. 
Misschien zijn zelfs herhaalde ver-
spreidingsgegevens bruikbaar voor 
monitoring. Inmiddels zijn een paar 
testen uitgevoerd bij libellen en 
dagvlinders en inderdaad: versprei-
dingsgegevens kúnnen dezelfde 
trends in verspreiding opleveren als 
meetnetgegevens, mits je corrigeert 
voor trefkansen en voldoende her-
haalde metingen hebt. Met name 
de (herhaalde) dag-soortenlijstjes 
van waarnemers zijn bruikbaar; met 
losse verspreidingsgegevens is echter 
niet zoveel aan te vangen. 
Ten slotte zijn met behulp van de 
nieuwe statistische modellen ook 

de huidige verspreidingskaarten op 
een essentieel punt te verbeteren. 
Deze kaarten zijn doorgaans geba-
seerd op niet-gestandaardiseerde 
metingen. Daarin zitten allerlei 
vertekeningen doordat op sommige 
plaatsen waarnemers veel actiever 
zijn dan elders of doordat soorten 
in het ene gebied gemakkelijker te 
zien zijn dan in andere gebieden. 
Zulke trefkansverschillen kunnen 
worden aangepakt met hiërarchi-
sche modellen voor aan- en afwezig-
heid, zodat kaarten ontstaan waarin 
de verschillen in aantal veldbezoe-
ken of veldmethoden zijn verwerkt. 
Behalve betere verspreidingskaarten 
per soort zijn op die manier ook 
betere kaarten voor soortenrijk-
dom, hotspotgebieden van bio-
diversiteit en dergelijke te maken 
(voor voorbeelden zie het boek van 

Royle en Dorazio, 2008). Kortom, de 
hiërarchische modellen bieden tal 
van nieuwe statistische mogelijkhe-
den die we de komende jaren gaan 
benutten voor NEM en het versprei-
dingsonderzoek.

Arco van Strien

Meer informatie

Kéry, M., R.M. Dorazio, L. Soldaat, A. van 

Strien, A. Zuiderwijk & A. Royle (sub-

mitted). Trend estimation in populati-

ons with imperfect detection. 

Royle, J.A. &  R.M. Dorazio (2008). Hier-

archical modeling and inference in 

ecology. Academic Press, Amsterdam.

Strien, A.J. van & L. Soldaat, 2009. Niet 

gezien of niet aanwezig? Een statis-

tische blik op veldwaarnemingen? 

Landschap 26 (1): 5-14.

Het ministerie van LNV is bezig met de inrichting van de 
monitoring ten behoeve van de Vogel- en Habitatricht-
lijn (VR en HR). Het NEM speelt daarbij een centrale 
rol. Een van de belangrijkste  meetdoelen van het NEM 
is immers het volgen van de ontwikkeling van soorten 
van de VR en HR. De afgelopen jaren is veel aandacht 
besteed aan het zodanig inrichten van het NEM dat 
landelijke trends berekend kunnen worden van zoveel 
mogelijk VR- en HR-soorten. Dat meetdoel wordt met 
de bestaande NEM-meetnetten inmiddels al redelijk 
bereikt. Voor een aantal nog ontbrekende HR-soorten 
worden de komende tijd meetprogramma’s opgesteld 
om aan de rapportageverplichtingen te kunnen vol-
doen, zoals nieuwe meetnetten voor vleermuizen en 
voor beek- en poldervissen. Daarnaast worden zowel 

bestaande als nieuwe meetnetten zo ingericht dat niet 
alleen landelijke trends maar ook trends per Natura 
2000-gebied bepaald kunnen worden. Deze trends leve-
ren nuttige informatie om de staat van instandhouding 
te kunnen beoordelen. 

Welke gebiedentrends kan het NEM al berekenen?
In het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn ge-
bieden aangewezen voor soorten van HR-bijlage II en 
VR-annex I. Dat zijn bijna 400 gebied-soortcombinaties 
voor broedvogels, bijna 750 voor overwinterende en 
doortrekkende watervogels en ruim 350 voor HR-
soorten; ca. 1500 combinaties totaal. Het CBS heeft een 
overzicht gemaakt van het aantal NEM-meetlocaties in 
de Natura2000-gebieden. Dan blijkt dat voor ongeveer 

Trends in Natura2000-gebieden: wat biedt het NEM?
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55% van de gebied-soort-
groepcombinaties (VR en HR 
samen) meetlocaties beschik-
baar zijn. Wanneer binnen-
kort een meetnet voor beek- en 
poldervissen van start gaat, zal dit 
percentage oplopen tot ruim boven 
de 60%, afhankelijk van hoe goed 
het lukt in alle 54 gebieden die zijn 
aangewezen voor deze vissen meet-
locaties te realiseren. 

Het NEM is dus een belangrijke 
gegevensbron voor de gebieden-
monitoring, maar hoe betrouwbaar 
zijn de gebiedentrends? Daarnaar 
doet het CBS momenteel samen met 
een aantal PGO’s onderzoek. Voor 
de vogels wordt bijvoorbeeld in 
samenwerking met SOVON gekeken 
of meetlocaties representatief in het 
Natura2000-gebied liggen. Daar-
naast wordt via geautomatiseerde 
routines gekeken of de berekende 

gebiedstrends afwijken van trends 
in vergelijkbare gebieden, wat een 
signaal kan zijn dat er iets mis is 
met de metingen. ‘Trendvalidatie’ 
wordt deze nieuwe ontwikkeling in 
de kwaliteitsborging van het NEM 
genoemd, die op den duur voor alle 
meetnetten jaarlijks geautomati-
seerd zal worden uitgevoerd. In het 
jaarlijkse NEM-kwaliteitsrapport 
wordt per meetnet een overzicht 

gegeven van de kwaliteit van de 
gebiedentrends en die blijkt in veel 
gevallen al redelijk tot goed te zijn. 
Het is de bedoeling dat betrouw-
bare gebiedentrends uiteindelijk 
digitaal beschikbaar komen voor de 
geïnteresseerde gebruiker, bijvoor-
beeld via het Milieu- en Natuurcom-
pendium.

Leo Soldaat

Oogsttijd voor het Florameetnet
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Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) bestaat, net als het 
NEM, 10 jaar en wordt langzaamaan volwassen. In 10 
jaar tijd zijn alle ruim 10.000 meetlocaties minstens 
twee maal geïnventariseerd om veranderingen in de 
vegetatie te registreren. Ook de verwerking en analyse 
van de gegevens bij het CBS is inmiddels flink ontwik-
keld, zodat allerlei mogelijke veranderingen geautoma-
tiseerd berekend en getoetst kunnen worden. Het valt 

te verwachten dat dit meetnet de komende jaren een 
toenemende stroom resultaten oplevert, waarvan we 
hier alvast een voorproefje laten zien.

Veranderingen in milieukwaliteit af te lezen uit 
flora 
Het LMF is onder andere opgezet om de effecten op de 
flora van vermesting, verzuring en verdroging in beeld 

te brengen en om veranderingen in 
de ecologische kwaliteit van het lan-
delijk gebied te signaleren. Om deze 
brede doelstellingen te vervullen, 
heeft het LMF meet- 
locaties in heide, moeras, loof- en 
naaldbos, duinen, halfnatuurlijke 
graslanden en diverse natuurlijke 
landschapselementen in het agra-
risch gebied. De veranderingen in 
de vegetatie worden uitgedrukt 
in maten als soortenrijkdom en 
milieuindicatiewaarden. Maar ook 
de veranderingen in het voorkomen 
van plantensoorten zélf, kunnen 
in beeld worden gebracht, mits de 
soorten voldoende in de meetloca-
ties voorkomen. 

Uit de resultaten tot nu toe is bij-
voorbeeld al duidelijk dat de anti-
verdrogingsmaatregelen in de dui-
nen tot een beginnend herstel van 
de vegetatie van vochtige duinval-

Verandering ruigtekruiden in halfnatuurlijk grasland.

Subbegroeiings-
type

Ruigtesoorten Eerste 
periode

Tweede 
periode

Trend1

vochtig grasland Aantal natte ruigtesoorten 
(gemiddeld)

1,14 1,28 1,13*

vochtig grasland Aantal droge ruigtesoorten 
(gemiddeld)

0,87 1,00 1,15*

vochtig grasland Som bedekking natte  
ruigtesoorten  (gemiddeld)

5,3% 7,0% 1,31*

vochtig grasland Som bedekking droge  
ruigtesoorten (gemiddeld)

3,0% 4,1% 1,38*

droog grasland1 Aantal natte ruigtesoorten 
(gemiddeld)

0,24 0,27 1,12

droog grasland Aantal droge ruigtesoorten 
(gemiddeld)

1,25 1,41 1,13*

droog grasland Som bedekking natte ruigte-
soorten (gemiddeld)

0,9% 1,7% 1,91*

droog grasland Som bedekking droge ruigte-
soorten (gemiddeld)

3,9% 5,6% 1,45*

1 Met * gemarkeerde waarden zijn significant 

Rivierdonderpad,  
één van de soorten in het te ontwikkelen 

meetnet beek- en poldervissen.
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NEM krijgt nieuwe website
Elke organisatie die zichzelf respecteert heeft natuur-
lijk een website. Ook het NEM had al een site, onder-
gebracht bij het IPO, maar deze was sterk verouderd. 
Ook vond de stuurgroep NEM het belangrijk dat er een 
eigen, onafhankelijk domein zou worden gekozen. Het 
NEM is immers ‘Het samenwerkingsverband van over-
heidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in 
Nederland.’ Bij dit samenwerkingskarakter past een 

eigen website. Daar wordt momenteel hard aan ge-
werkt.
Op www. Netwerkecologischemonitoring.nl staan 
inmiddels de eerste pagina’s. Het ontwerp zal u bekend 
voorkomen als u deze nieuwsbrief voor u hebt.
Als u dit leest is de site al online. U vindt er bijvoor-
beeld deze nieuwsbrief en de eerder verschenen edities. 
Verder geeft de site informatie over wat het NEM is en 
doet, een beschrijving van de meetnetten, links naar de 

leien heeft geleid (zie van Duuren & 
van Veen, 2006). Ook is duidelijk dat 
diverse vegetatietypen dicht dreigen 
te groeien door een toename van 
ruigtekruiden, struiken en bomen 
(zie van Duuren et.al., 2008). 

Met behulp het LMF hebben we 
gekeken hoe het in de halfnatuur-
lijke graslanden gesteld is met de 
verruiging door ruigtekruiden zoals 
brandnetels, distels, harig wilgen-
roosje, berenklauw, pitrus, riet en 
engelwortel (in totaal 27 soorten). 
Deze soorten zijn vaak minder 
gewenst, omdat zij andere soorten 
kunnen verdringen en daardoor de 
vegetatie domineren. 

Verrruiging toegenomen
Het resultaat is helaas niet zo roos-
kleurig. In zowel de vochtige als de 
droge halfnatuurlijke graslanden 
zijn het aantal soorten ruigte-
kruiden en de bedekking daarvan 
toegenomen. Vooral in vochtig 
grasland neemt de verruiging toe. 
In 4 jaar tijd neemt het gemiddelde 
aantal ruigtekruiden (droge plus 
natte) toe van 2 naar 3,2 en stijgt de 
bedekking van 8,3 naar 11 procent. 
In droge halfnatuurlijke graslanden 
is de toename van de ruigtekruiden 
vooral aan te zien aan een toename 
van de bedekking van 4,8 naar 7,3 
procent (zie tabel). 

Uiteraard is de verruiging niet 
overal even groot, want er zijn ook 
wel locaties waar het juist beter 
gaat of waar geen verandering te 
zien is (zie de kaart). Het LMF als 
geheel heeft, verspreid over heel 
Nederland, 1005 meetlocaties van 
vochtige graslanden en 568 in droog 

grasland. Daarmee 
heeft het LMF in 
bijna alle half-
natuurlijke graslan-
den één of meer 
meetlocaties. De 
veranderingen per 
meetlocatie kun-
nen gemakkelijk 
in beeld worden 
gebracht via een 
stippenkaart. We 
hebben de meet- 
locaties van de 
vochtige halfna-
tuurlijke graslan-
den daarom ook 
op kaart gezet, 
waarbij we de locaties met een 
toegenomen aantal ruigtesoorten 
rood gemarkeerd hebben. Uit deze 
kaart blijkt dat door heel Nederland 
verruiging van dit grasland op-
treedt. Afgezet tegen een achter-
grond van fysisch geografische regio 
(niet op kaart) blijkt overigens dat 
er regionaal wel verschillen zijn in 
de mate van verruiging. Vooral in 
het rivierengebied en laagveen zijn 
veel meetlocaties met een toename 
van de verruiging, terwijl het in de 
zandgebieden meevalt. 
Deze en méér resultaten van het 
LMF zullen onder meer aan de orde 
komen op het NEM symposium in 
november van dit jaar. Ook zul-
len we dan aangeven hoe we de 
resultaten gaan publiceren en welke 

accenten we daarbij zullen leggen. 
Voor het LMF is de oogsttijd aan-
gebroken. 

Tom van der Meij 
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Korte berichten uit het NEM/Nieuws over meetnetten

Ligging van de meetlocaties van 
vochtig halfnatuurlijk grasland. Rood 
omcirkeld zijn locaties met toename 
van ruigtekruiden
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In 2009 bestaat het NEM 10 jaar. In de afgelopen peri-
ode is een prachtig stelsel van biologische meetnetten 
opgebouwd, waarmee het natuurbeleid in Nederland 
behoorlijk ‘op de voet gevolgd’ kan worden. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door een grote groep mensen en 
instellingen. De NEM partners hebben de meetnetten 
organisatorisch goed verankerd, maar het echte werk 
gebeurt toch door de waarnemers. De vrijwilligers die 
voor een PGO’s meettrajecten lopen en hun waarne-
mingen doorgeven vormen de echte ‘ogen en oren van 
de natuur.’ 

Het jubileum van het NEM is dan ook aanleiding om 
juist deze groep mensen in het zonnetje te zetten. We 
vieren dit daarom op een moment dat veel vrijwiligers 
bij elkaar komen: op de SOVON/VOFF dag op 

zaterdag 28 november in de Vereeniging in Nijmegen. 
Op deze dag is traditiegetrouw een dubbel program-
ma, van SOVON en een nevenprogramma. Dit jaar 
krijgt het nevenprogramma het thema ‘10 jaar NEM’ 
met interessante lezingen. Maar ook de waardering 
die het natuurbeleid heeft voor het werk van de NEM- 
vrijwilligers zal op passende wijze aandacht krijgen. 
De vrijwilligers die naar de jubileumdag komen, zullen 
ook zeker niet met lege handen naar huis gaan. 
Op dit moment is de organisatie nog in volle gang en 
kunnen we nog niet op het programma ingaan. Houdt 
u daarvoor de website in de gaten. En noteer de datum 
van 28 november alvast in uw agenda. De toegang is 
gratis.

Onno Knol

meetprotocollen, de kwaliteitsrapporten van het CBS en 
informatie over de PGO’s die de monitoring uitvoeren. 
Het Kernteam NEM gaat de site beheren. Wilt u een  
reactie kwijt, of hebt u een nieuwsbericht, een sug-
gestie voor een onderwerp dat op de site zou moeten 

komen, dan kunt u mailen naar: kernteam@netwerk-
ecologischemonitoring.nl.

Onno Knol

Milieu- en Natuurcompendium wordt Compendium 
voor de Leefomgeving
Het milieu- en natuurcompendium is al jarenlang een 
belangrijke bron voor feiten en cijfers over milieu en  
natuur. U kunt er ook resultaten van de NEM-meetnet-
ten terugvinden. Bijvoorbeeld: trends van de aantals-
ontwikkeling van belangrijke soortgroepen, zoals vogels 
van bossen op zandgronden, dagvlinders op de hei en 
vele andere combinaties.
Naast indicatoren over natuur bevat het compendium 
veel indicatoren van milieu, landschap en ruimte- 
gebruik. Voor het onderwerp ruimte hadden andere 
sites echter meer feiten en cijfers (Ruimtemonitor en 
Monitor Nota Ruimte). 
Na de fusie van het Ruimtelijk Planbureau met het  
Milieu en Natuurplanbureau, was het een logische stap 
om ook de feiten en cijfers-sites samen te voegen. Het 

resultaat zal het Compendium voor de Leefomgeving 
(CLO) vormen, dat eind 2009 ‘live’ zal gaan. Het com-
pendium zal dan groeien naar zo’n 900 indicatoren. Een 
greep uit de nieuwe onderwerpen: bouwen in natuur-
gebied, agrarische bedrijven in en om natuurbescher-
mingszones, bedrijventerreinen, verspreid gebouwde 
woningen per provincie en aandeel visuele verstoring 
door hoge bouwsels per provincie.
Voor mensen die werkzaam zijn op het snijvlak ruimte-
natuur–landschap wordt het nieuwe compendium daar-
mee een nog interessantere bron van informatie.
De nieuwe URL wordt http://www.compendiumvoorde-
leefomgeving.nl maar de site blijft ook bereikbaar via  
http://www.milieuennatuurcompendium.nl .

Onno Knol

Jubileum NEM: 10 jaar ogen en oren van de natuur 

NEM website



Nieuwsbrief NEM, 10, september 2009, pagina 8

Meetnetten in het NEM en  
coördinerende organisaties 
Reptielen (RAVON)
Amfibieën (RAVON)
Vleermuizen wintertelling (VZZ)
Dagactieve zoogdieren (SOVON & 

VZZ)
Hazelmuizen (VZZ)
Algemene broedvogels oftewel  

het BMP (SOVON) 
Weidevogels (Provincies & SOVON)
Zeldzame broedvogels oftewel  

het LSB (SOVON)
Watervogels (SOVON)
Nestkaarten (SOVON)
Dagvlinders (de Vlinderstichting)
Libellen (de Vlinderstichting)
Flora – Milieu- en natuurkwaliteit (CBS 

& provincies)
Terrestrische korstmossen en geel 

schorpioenmos (Lichenologische 
werkgroep)

Paddenstoelen in bossen (NMV)
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Tom van der Meij (TMEY op CBS.nl)
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Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel: 070 - 3374212  
e-mail: TMEY op CBS.nl

Vormgeving: Uitgeverij RIVM

Website: www.Netwerkecologische-
monitoring.nl

Colofon
De nieuwsbrief NEM is een uitgave van het Netwerk Ecologische Monitoring.  
Daarin werken samen: LNV, VROM, Rijkswaterstaat, PBL, CBS en provincies.

Korte berichten uit het NEM

Libellen profiteren van schoner water
Als je de balans opmaakt van de veranderingen in de 
Nederlandse natuur, dan blijkt dat er nog steeds dieren-
groepen zijn die gemiddeld genomen afnemen. Er zijn 
echter ook diergroepen die het beter doen, waaronder 
de libellen. De gemiddelde trend van 44 soorten libellen 
vertoont een opgaande lijn met een kleine terugval in 
2004 en in 2007. 27 soorten nemen toe of blijven stabiel 
en 15 soorten nemen af. Verbetering van de water-
kwaliteit is daarbij een belangrijke factor. Wel zijn er 
verschillen in trends tussen soorten van beken, vennen, 

duinwateren en laagveenmoerassen. 
Soorten van beken en vennen doen het goed, o.a. door 
de verbetering van de waterkwaliteit en herstel- 
projecten. Voor soorten die kenmerkend zijn voor 
beken, zoals bosbeekjuffer, weidebeekjuffer en blauwe 
breedscheenjuffer zijn dat gunstige ontwikkelingen; 
de trendlijn van deze drie soorten in beken laat een 
stijgende lijn zien. Ook met de libellen van vennen gaat 
het goed; een aantal soorten neemt zelfs sterk toe, zo-
als koraaljuffer, tengere pantserjuffer en smaragdlibel.
Libellen van laagveenmoerassen laten eerst een geringe 
afname zien en daarna een geringe toename. Soorten 
die het goed doen zijn bijvoorbeeld bruine koren-
bout, gevlekte witsnuitlibel en vroege glazenmaker. 
De groene glazenmaker, een soort die voorkomt op de 
Habitatrichtlijn laat echter een sterke afname zien. 
In de duinen gaat het met de libellen minder goed. Ook 
algemene soorten als paardenbijter en gewone pantser-
juffer nemen in de duinen sterk af, vermoedelijk door 
verdroging van de duinen. Door de maatregelen die 
tegen verdroging genomen worden zal het aantal libel-
len in de duinen de komende jaren hopelijk weer gaan 
toenemen.

Lodewijk van Duuren
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Blauwe breedscheenjuffer


