13

Jaargang 11 oktober 2012

Inhoud

Rijk en provincies maken
afspraken over
monitoring natuur
Lastige soorten
Provinciale graadmeters
voor biodiversiteit

Virtuele Rode Lijsten
Hoe korter de Nederlandse Rode
Lijsten, hoe minder onze biodiversiteit wordt bedreigd, en dus hoe
succesvoller het natuurbeleid. Dat
is de gedachte achter de Rode
Lijstindicator (RLI) die het ministerie
van EL&I jaarlijks op haar begroting
heeft staan. Mooi gedacht, maar
wel met een groot probleem bij de
uitvoering: Rode Lijsten worden
maar eens in de tien jaar opnieuw
vastgesteld, waardoor de RLI in
de meeste jaren gelijk blijft, maar
soms opeens schoksgewijs verandert als een nieuwe Rode Lijst beschikbaar is. Dat maakt de huidige
RLI weinig geschikt als graadmeter
voor de biodiversiteit. Het CBS wil
de RLI daarom jaarlijks actualiseren
op basis van ‘virtuele’ Rode Lijsten.
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Bij het eens in de tien jaar officieel
vaststellen van een Rode Lijst gaat
Verspreidingsonderzoek naar
het ministerie niet over één nacht ijs.
Vermiljoenkever
Eerst worden cijfers over aantallen en verspreiding van soorten
bijeengebracht vanuit het NEM, de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) en andere bronnen. PGO’s gaan
hiermee aan het rekenen, ondersteund door het CBS.
Uiteindelijk beslist een begeleidingsgroep met soortenexperts, CBS en EL&I over de Rode Lijststatus van iedere
soort. Het traject wordt afgerond met publicatie in de
Staatcourant.

bronnen waarop de Rode Lijsten eens in de tien jaar
worden vastgesteld, zijn in de tussenliggende jaren wel
gewoon beschikbaar. Dat bracht het CBS op de gedachte
dat wat we tienjaarlijks ‘officieel’ met deze bronnen
doen, voor veel soorten waarschijnlijk ook wel jaarlijks
‘inofficieel’ moet kunnen. Het ministerie van EL&I omarmt
deze gedachte en heeft het CBS gevraagd het idee verder
uit te werken.

Meer verspreidingsgegevens, nieuwe technieken
Het grootste probleem bij het vaststellen van de Rode
Lijststatus is doorgaans het ontbreken van voldoende
gegevens over de verspreiding van soorten. Maar juist
op dit gebied is de laatste tijd veel winst geboekt. Het
aantal waarnemingen in de NDFF groeit dagelijks. Met
losse waarnemingen van enthousiaste burgers, maar
ook met gegevens van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het NEM. Tegelijk zijn door het

Fotograaf: Edo Goverse
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Keizersmantel
(RL status: verdwenen)

Fotograaf: Tom van der Meij

De huidige Rode
Lijst Indicator

dat niet voor alle soorten voldoende gegevens beschikbaar zijn. Voor deze probleemsoorten zal mogelijk
nieuwe gegevensinwinning opgezet moeten worden.
Het ligt voor de hand dit te regelen vanuit het NEM.

Eikelmuis
(RL status: ernstig
bedreigd)

Fotograaf: Maaike Plomp

Virtueel en werkelijk

CBS nieuwe statistische modellen ontwikkeld om deze
gegevens te analyseren, met als resultaat dat de trend
in verspreiding van soorten ook zonder veel expertkennis betrouwbaar bepaald kan worden. Toch zal blijken

De virtuele Rode Lijsten zijn uitsluitend bedoeld om
de RLI frequenter te kunnen actualiseren, zodat EL&I
beter de vinger aan de pols van het natuurbeleid kan
houden. Vanuit zowel maatschappelijk als juridisch en
politiek gezichtspunt is het echter onwenselijk dat jaarlijks veranderende Rode Lijsten op soortniveau worden
gepubliceerd. Daarom zal het nodig blijven om eens in
de tien jaar de werkelijke, officiële Rode Lijststatus vast
te stellen.
Leo Soldaat & Arco van Strien (CBS)

Rijk en provincies maken afspraken over monitoring natuur
Door het overdragen van een aantal taken naar de provincies is het nodig om ook op het terrein van informatievoorziening natuur goed samen te werken.
Het rijk blijft systeemverantwoordelijk voor de internationale verplichtingen over natuur en biodiversiteit.
Daarbij hoort dat het rijk periodiek rapporteert over de
gewenste biodiversiteitsdoelen.
De provincies zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste planologische natuurinstrument: de EHS. Niet
alleen valt nagenoeg heel Natura 2000 onder de EHS
maar de EHS draagt ook als geheel bij aan de landelijke
doelstellingen van de EU richtlijnen omdat habitattypen
en leefgebieden van soorten zich niet beperken tot de
Natura 2000 gebieden. Daarnaast zijn de provincies
verantwoordelijk voor het financiële instrument voor
het beheer van de EHS: de Subsidieregeling Natuur en
Landschap.
Door de onderlinge verbondenheid van beleid en instrumenten is het nodig om het hele proces van informatievoorziening in samenhang te zien en af te stemmen op
de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen
De EU stuurt in toenemende mate op het krijgen van
gelijkwaardige informatie uit de lidstaten. Niet alleen
op doelniveau maar ook op het niveau van data. Zo ver-

plicht de INSPIRE richtlijn om natuurgegevens digitaal
vindbaar te houden en beschikbaar te stellen volgens
vastgestelde (meta-) dataspecificaties. Voor het NEM
raakt dit bijvoorbeeld de door het CBS gemaakte trends
en verspreidingskaarten.
Om de huidige en nieuwe ontwikkelingen goed en in
samenhang aan te sturen wordt er door EL&I en het
IPO nauw samengewerkt om het hele speelveld van
informatievoorziening in kaart te brengen en daar
afspraken over te maken. De stuurgroep NEM wordt bij
deze discussies intensief betrokken. Behalve de melding
dat dit proces gaande is is daar nog niet veel over te
zeggen. Wel wordt er nagedacht over een verbreding
van het huidige NEM met de specifieke gebiedsinvalshoek. Dit betekent niet alleen een verbreding van de
doelstelling maar ook verbreding in de zin van partijen
die mee gaan doen. Hoe dat zijn weerslag gaat vinden
in de organisatie van het NEM is nu nog niet duidelijk.
De huidige NEM meetdoelen zijn bijna allemaal gekoppeld aan internationale verdragen. Dit betekent dat de
huidige inzet voor het NEM de komende jaren gewoon
doorgaat.
Wilmar Remmelts (EL&I)
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Lastige soorten
Een terreinbeheerder zal bij ‘lastige soorten’ al gauw
denken aan Amerikaanse vogelkers of muskusratten en
op zoek gaan naar kettingzaag of rattenval. Anderen
denken aan muggen en plaatsen een hordeur. En lastige
eikenprocessierupsen gaat de gemeente met een vlammenwerper of stofzuiger te lijf. Voor het NEM heeft het
predicaat ‘lastige soorten’ een heel andere betekenis,
namelijk soorten die moeilijk te monitoren zijn. Maar
ook dit type lastigheid kunnen we vaak met slimme
(technische) oplossingen te lijf.
Welke lastige soorten komen we tegen, en welke hulpmiddelen staan de NEM-waarnemer ter beschikking?
Een bloemlezing.
Een van de lastigste soorten is de Noordse woelmuis.
Een voor Nederland ‘prioritaire soort’ van de Habitatrichtlijn, en daarom willen we goede cijfers leveren aan
Brussel. Maar helaas is de soort moeilijk waar te nemen.
De beste manier is het plaatsen van vallen, maar dat is
een erg arbeidsintensieve methode. De oplossing: kerkuilen! Vrijwilligers van de Zoogdiervereniging verzamelen braakballen en pluizen deze uit op prooiresten van
de Noordse woelmuis. Op deze manier kan een groot
deel van het land gemonitord worden. Alleen waar
geen kerkuilen voorkomen, worden vallen gezet. Gelukkig gaat het goed met de kerkuil (de opgegeten muizen
vergeten we maar even.)
Een andere lastpak is de grote modderkruiper. In een
sloot waar je de ene dag niks vangt, blijkt de gemeente
de volgende dag bij het uitbaggeren meerdere exemplaren op te scheppen. Een nieuwe methode biedt hier
waarschijnlijk een oplossing: environmental DNA (e-DNA).
In watermonsters kan het DNA opgespoord worden dat
de vissen afscheiden. RAVON laat deze monsters analyseren in een Frans laboratorium en daar kan de aan- of
afwezigheid van de soort met hoge betrouwbaarheid
worden vastgesteld. De methode wordt ook getest
voor andere vissen, voor amfibieën, waterroofkevers en
zelfs voor Noordse woelmuizen. De mogelijkheden van

e-DNA lijken niet beperkt tot het vaststellen van een
soort in een watermonster. Recente ontwikkelingen zijn
het analyseren van meerdere soorten in één monster en
het schatten van aantallen op basis van de hoeveelheid
e-DNA.
Een complete groep lastige soorten vormen de vleermuizen. ’s Winters zijn sommige soorten weliswaar
eenvoudig te tellen in bunkers en kerktorens, maar
de vleermuizen die in zomernachten rondvliegen zijn
nauwelijks waar te nemen, laat staan te tellen en te determineren. De voor de hand liggende oplossing is het
gebruik van een batdetector. Daarmee zul je zeker meer
vleermuizen waarnemen, maar het tellen en ter plekke
op naam brengen van de soort is meestal niet mogelijk.
De oplossing is de koppeling van een batdetector aan
opnameapparatuur. Met deze uitrusting gemonteerd op
een openstaand autoraam of op de fiets rijd je op een
sukkeldraf door het land, en de waargenomen vleermuizen kunnen naderhand worden gedetermineerd en
geteld. De zoogdiervereniging is in opdracht van het
NEM bezig deze methode verder te ontwikkelen.
Zo worden voor veel lastige soorten speciale methoden
gebruikt. Onderwatermicrofoons voor de knoflookpad,
strooiselmonsters voor korfslakken, golfplaatjes voor
hazelwormen. Toch lukt het niet altijd een geschikte
methode te vinden. Bijvoorbeeld voor het vliegend hert.
Zo groot en opvallend als deze kever is, zo moeilijk laat
hij zich waarnemen als je er naar op zoek bent. Vooralsnog is er geen andere methode dan het urenlang afstruinen van bloedende eikenbomen in geschikt gebied.
Maar ook hier kwam onlangs zicht op een oplossing:
gember! Engels onderzoek liet zien dat vliegende herten worden aangetrokken door geurstoffen uit gemberwortel. Zeker de moeite waard om eens in ons land te
proberen. Vliegende herten als een van de vele ‘lastige’
kwaaltjes die volgens internet met gember bestreden
kunnen worden.
Leo Soldaat (CBS)

Fotograaf: J.T. Smit

Het vliegend hert wordt
aangetrokken door de
geur van gember (inzet)
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Provinciale graadmeters voor biodiversiteit
Om te kunnen rapporteren over de kwaliteit van de
natuur en om tijdig bij te kunnen sturen, hebben
provincies steeds vaker behoefte aan graadmeters
daarvoor. Op provinciaal niveau kan daarmee jaarlijks
weer worden gegeven hoe de natuur zich kwalitatief en
kwantitatief ontwikkelt. Voor het natuurbeleid betekent dit dat, niet alleen over bijvoorbeeld de hoeveelheid ingerichte hectares nieuwe natuur kan worden
gerapporteerd, maar ook over de ontwikkeling van de
natuurkwaliteit in het licht van de gestelde doelen.
Alterra heeft hiertoe, samen met het CBS, een graadmeterset voor de provincie Zuid-Holland ontwikkeld,
die gebruik maakt van faunagegevens van het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM),aangevuld met floragegevens uit het Zuid-Hollandse vegetatiemeetnet (dat
sinds 1999 deel uitmaakt van het Landelijke Meetnet
Flora; LMF). De graadmeterset geeft enerzijds een beeld
van de jaarlijkse veranderingen in de ecosystemen (open
duin, bos, moeras, halfnatuurlijk grasland en agrarisch
gebied) op basis van trends in kwaliteitsindicerende
soorten daarvan (selecties van planten, broedvogels,
dagvlinders en reptielen). Anderzijds wordt met een
provinciale Rode Lijst index een beeld gegeven van de

populatieontwikkeling van afzonderlijke soorten. Daartoe wordt de gecombineerde trend van alle soorten binnen de soortgroepen broedvogels, dagvlinders, reptielen, amfibieën, libellen, zoogdieren en bospaddestoelen
gezet naast enerzijds de trends van alle soorten op de
Rode Lijsten van deze groepen en anderzijds de soorten
die volgens die Rode lijsten (ernstig) bedreigd zijn. Uit
deze laatste graadmeter blijkt dat de populatieomvang
van Rode Lijstsoorten sinds 1990 afneemt (zie figuur).
Beide typen graadmeters tezamen geven een beeld
van de recente ontwikkeling van de biodiversiteit in de
provincie Zuid-Holland.
De graadmeters kunnen jaarlijks worden geactualiseerd
door de koppeling aan de meetnetten van het NEM en
het Zuid-Hollandse vegetatiemeetnet. Momenteel loopt
er een onderzoek naar de haalbaarheid om dezelfde
graadmeters voor de provincie Friesland toe te passen.
De methode voor beide graadmeters is consistent met
de aanpak die door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gebruikt op landelijk niveau.
Bart de Knegt1, Lodewijk van Duuren2, Calijn Plate2
1. Alterra, 2. CBS
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De Knegt, B. J. van der Greft, R. Pouwels (in prep.). Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland. Alterra rapport.
Reijnen, M.J.S.M et al., 2010. Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter
natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen.
Rapport 110, WOT Natuur & Milieu, Wageningen

Ministerie van EL&I neemt financiering van het LMF over
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Jeneverbesstruweel
(habitattype 5130)

Fotograaf: Tom van der Meij

De vorige nieuwsbrief opende met het bericht dat het
voortbestaan van het Landelijk Meetnet Flora - Milieu
en Natuur (LMF) onzeker was omdat het Planbureau
voor de Leefomgeving besloten had zijn financiële
bijdrage daaraan stop te zetten. Vanwege de primaire
milieudoelen van het LMF werd dit meetnet niet gefinancierd uit de reguliere NEM-gelden van het ministerie
van EL&I, maar deels door de provincies en deels via het
Planbureau voor de Leefomgeving. Voor het Planbureau
was het echter het enige meetnet waaraan werd meebetaald en de stopzetting was dan ook het gevolg van
heroriëntatie op de taken, ingegeven door een forse
bezuinigingstaakstelling. De resultaten van dit meetnet
worden echter zeer op prijs gesteld. De floragegevens
zijn een belangrijke bron voor de Natuurwaardegraadmeter van het Planbureau. Voor het ministerie van EL&I
levert het LMF zeer nuttige informatie - zoals onlangs
is gebleken - voor de Habitatrichtlijnrapportage 20062012 over structuur en functie van de habitattypen.
Ondanks dat het LMF niet specifiek is toegespitst op

habitattypen, bleek dat er voor het merendeel van de
habitattypen bruikbare gegevens beschikbaar waren
Daarmee was het LMF zelfs de belangrijkste gegevensbron voor het bepalen van de structuur en functie van
de habitattypen. Daarnaast lijkt het LMF ook bruikbaar
voor de toekomstige monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
De nuttige toepassingsmogelijkheden van het LMF
hebben het ministerie van EL&I daarom doen besluiten
om het PBL-deel van de financiering daarvan voorlopig
voor twee jaar over te nemen. Financiering op langere
termijn hangt onder andere af van de mogelijkheden

om het LMF (nog) beter af te stemmen op de voor EL&I
belangrijke doelen én de mogelijke inzet van het LMF
bij het monitoringprogramma van het Stelsel Natuur en
Landschap (SNL). Het komende jaar zal daarom worden
gewerkt aan bijsturing en aanpassing van het LMF ten
behoeve van deze aanvullende doelen.
We hopen in een volgende nieuwsbrief de definitieve
redding van het LMF te kunnen melden.
- wordt vervolgd Tom van der Meij (CBS)

Fotograaf: Tom. van der Meij

De Habitatrichtlijnrapportage en het NEM
In 2013 moeten alle lidstaten de tweede periodieke
rapportage in het kader van de Habitatrichtlijn afleveren aan de EU. Anders dan bij de nulmeting in 2007
moet deze rapportage vooral gebaseerd zijn op harde
metingen en veel minder op expertschattingen. De gegevensinwinning van het NEM is daarom de afgelopen
tijd steeds meer afgestemd op de gegevensbehoefte
voor de Habitat- en Vogelrichtlijn. Wat draagt het NEM
inmiddels bij aan de rapportage en waar zitten nog
hiaten in de gegevensvoorziening?
De Habitatrichtlijn (HR) kent twee sporen: soorten en
habitattypen. Voor 82 soorten is informatie nodig over
(trends in) aantallen en verspreiding. Zoals bekend
vormen landelijke trends in aantallen van HR-soorten al
jaren een belangrijk meetdoel van het NEM. Wanneer
voor een HR-soort geen goede landelijke trend in het
NEM beschikbaar is, dan is de soort ofwel lastig te monitoren (zie elders in deze nieuwsbrief), ofwel zijn we
nog bezig de gegevensinwinning in te richten (bijvoorbeeld vleermuizen en vissen), ofwel de soortgroep valt
buiten de focus van het NEM, zoals de trekvissen. Met
name die laatste groep vormt een van de grotere hiaten
in de gegevensvoorziening voor de HR. En dat is er de
laatste jaren niet beter op geworden door het grotendeels wegvallen van de passieve vismonitoring. Veel
beroepsvissers vissen als gevolg van de aalverordening
niet meer op paling en kunnen ook geen fuikgegevens
over trekvissen meer aanleveren. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel alternatieven voor de monitoring van
trekvissen.
De verspreiding van HR-soorten is pas sinds enkele
jaren een officieel NEM-meetdoel. Toch kan al voor veel
soorten informatie gegeven worden over het al of niet
voorkomen op 10*10 km-hokniveau en soms zelfs op
km-hokniveau. Het gaat enerzijds om zeldzame soorten
die altijd al integraal gevolgd werden (bijv. muurhagedis)
of soorten die sinds de opname van het Verspreidingsonderzoek in het NEM zitten (bijv. waterroofkevers).
Anderzijds kan ook steeds beter gebruik gemaakt
worden van verspreidingsgegevens die buiten het NEM
verzameld zijn. Voor veel soorten zijn de nieuwe statistische modellen die het CBS heeft ontwikkeld (zie vorige
nieuwsbrief) daarbij onontbeerlijk.

Muurhagedis op de Hoge
Fronten in Maastricht

In tegenstelling tot de HR-soorten is de monitoring ten
behoeve van de habitattypen nog maar voor een deel
georganiseerd. In het NEM wordt sinds kort gestuurd op
gegevensinwinning voor de typische soorten van de habitattypen. Van deze soorten wordt de Rode Lijststatus
gebruikt om de ‘structuur en functie’ van het habitattype te beoordelen. Ook het Landelijk Meetnet Flora
(LMF) kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De
ligging van de LMF-meetpunten zal daarom beter op
de habitattypen worden afgestemd. Het belangrijkste
onderdeel van de informatiebehoefte voor de habitattypen betreft echter de landelijke verspreiding, en daarop
heeft tot nog toe geen centrale sturing plaatsgevonden.
Bij de HR-rapportage is de WOT daarom aangewezen
op de gegevens die beschikbaar zijn in de Landelijke
Vegetatie Databank en andere bronnen. Daarbij komen
hiaten naar voren die voorkomen hadden kunnen
worden wanneer de afgelopen jaren gericht gegevens
waren ingewonnen. Hier kan het NEM in de toekomst
mogelijk een nuttige rol spelen in de vorm van centrale
aansturing en kwaliteitsborging. Het NEM-kernteam zal
zich hierop beraden.
Leo Soldaat (CBS)
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Kwaliteitsontwikkeling NEM meetnetten
Nieuw kwaliteitsrapport
In maart 2012 is de jaarlijkse Kwaliteitsrapportage NEM
over 2011 verschenen. Het is de veertiende rapportage
op rij over de stand van zaken bij de meetprogramma’s
van het Netwerk Ecologische Monitoring. Dit is de
eerste versie die niet meer op papier is gedrukt, maar
alleen in digitale vorm verschijnt.
De rapportage is anders van opzet dan die over 2010.
Er wordt uitgebreider gekeken in hoeverre de gestelde
meetdoelen per soort en per meetprogramma worden
bereikt.

Voorbeeld uit
de kwaliteitsrapportage van de
beoordeling van
het meetprogramma; in dit geval
voor amfibieën

Kwaliteit van het NEM-onderzoek.
In de rapportage komen per soortgroep zowel de
projecten voor aantalsmonitoring als die voor het verspreidingsonderzoek aan bod. Per soortgroep worden
de meetdoelen en het meetprogramma gepresenteerd
en worden de geschiktheid en toepasbaarheid van de
methoden en volledigheid en betrouwbaarheid van de
resultaten beoordeeld. Zo wordt bij aantalsmonitoring
onder meer nagegaan of en in hoeveel Natura2000 gebieden de soorten geteld worden waarvoor die gebieden zijn aangewezen. Bij het verspreidingsonderzoek
wordt onder meer aangegeven in hoeverre het areaal
waarop de onderzoeken soorten mogelijk voorkomen,
binnen de lopende rapportageperiode onderzocht is op
het voorkomen van die soorten. Details van de projecten komen niet aan bod; die worden alleen in begeleidingscommissie’s besproken.
In overzichtstabellen op het niveau van meetdoelen per
soort wordt uiteindelijk met ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’
een eindoordeel gegeven over het behalen van de
meetdoelen en de bruikbaarheid van de NEM meetprogramma’s.

Resultaten meetprogramma’s
De met de meetprogramma’s gevonden trends, indexcijfers en verspreiding per soort zijn niet opgenomen in
het kwaliteitsrapport. Ze zijn wél te vinden op de website van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).
De belangrijkste dossiers uit het CLO voor de uitkomsten van de meetnetten zijn het dossier graadmeters
biodiversiteit en het dossier habitatrichtlijnsoorten. Een
samenvatting van de uitkomsten is te vinden in Statline,
de (gratis) statistische databank op de website van het
CBS.
Lodewijk van Duuren (CBS)

Links
–

Digitale versie (.pdf) van het Kwaliteitsrapport NEM over 2011:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/
publicaties/archief/2012/2012-meetprogrammas-flora-en-fauna2011-pub.htm
–

Statline

http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=NL
–

Dossier natuurgraadmeters (CLO)

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/dossiers/
nl0090-natuurgraadmeters.html?i=2-76
–

Voorbeeldkaart uit de
kwaliteitsrapportage;
in dit geval over de
voortgang van het
verspreidingsonderzoek amfibieën

Dossier habitatrichtlijnsoorten (CLO)

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/dossiers/
nl0158-habitatrichtlijnsoorten.html?i=19-135
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Europese vleermuisindicator in ontwikkeling
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Eind 2011 heeft het CBS meegewerkt aan de ontwikkeling van een Europese vleermuisindicator, analoog aan
de Europese indicatoren voor vogels (boerenlandvogels
en broedvogels) en vlinders. Dit gebeurde tijdens een
project(je) dat op verzoek van het Europees Milieu
Agentschap (EEA) te Kopenhagen werd uitgevoerd door
de Engelse Bat Conservation Trust (BCT), in samenwerking met de Nederlandse Zoogdiervereniging (ZV) en
het CBS. Voorlopig resultaat is dat de Europese vleermuispopulaties zich over het algemeen gunstig lijken te
ontwikkelen (zie figuur).

Year

afhankelijk van vrijwilligers, voor sommige soorten zijn
nog steeds geen geschikte methoden en de telgegevens
worden vanwege tijdgebrek of onvoldoende statistische
kennis soms niet of nauwelijks geanalyseerd. Eén van de
bijdragen van het CBS bestond daarom uit een training
die tot doel had om trends te kunnen berekenen met de
programma’s Trim en BirdsStats. Het voordeel daarvan is
dat de Trim-output kan worden gebruikt om gegevens
van verschillende landen samen te voegen tot regionale
en/of Europese trends en indexen. Dat is vervolgens ook
direct toegepast om een indicator te produceren.

Landen die
bijdroegen aan
het prototype van
de Europese
vleermuisindicator

Voor een serieuze indicator deden er nog te weinig landen mee, maar ook zonder dat was het resultaat zeer
bemoedigend. Behalve dat het voor vogels en vlinders
ontwikkelde concept ook voor vleermuizen haalbaar
bleek, is dit werk namelijk zeer stimulerend voor de verdere ontwikkeling van vleermuismonitoring. Rapportage
over vleermuizen is in het kader van de Habitatrichtlijn
voor alle EU landen verplicht. Vleermuismonitoring is
echter in geen enkel Europees land (inclusief Nederland)
heel sterk ontwikkeld. De monitoring is soms volledig

Voor het ‘prototype’ van de vleermuizenindicator
werden wintertellingen van 19 soorten vleermuizen
aangeleverd door negen landen (Nederland, Duitsland
(2 deelstaten), Groot Brittanië, Oostenrijk, Letland, Hongarije, Portugal, Slovenië en Slowakije). Enkele andere
landen zegden al medewerking toe, maar waren niet in
staat om op tijd de juiste gegevens te leveren. Tijdens
een Europese vleermuizenconferentie eind 2012 in Barcelona krijgt dit werk een vervolg.
Tom van der Meij (CBS)

Invasieve exoten en het NEM
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De Canadese gans
neemt toe in Nederland

Fotograaf: Tom van der Meij

In het NEM worden niet alleen inheemse soorten gevolgd. In veel meetnetten worden álle soorten van een
soortgroep meegenomen. Daarom zijn er ook al vele
jaren tellingen van exoten als rosse stekelstaart, nijlgans en grote Canadese gans in het NEM-Broedvogels
en Watervogels. Dit zijn soorten die van nature niet in
Nederland voorkomen en door menselijk handelen hier
terecht zijn gekomen. Sommigen kunnen zich vestigen
en snel vermeerderen met als gevolg dat inheemse soorten verdrongen worden of schade optreedt aan volksgezondheid of economie. Het Team Invasieve Exoten
(TIE) van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit
brengt de risico’s in beeld van deze invasieve exoten.
TIE houdt hun verspreiding in de gaten en benut het
NEM hiervoor! De huidige kwaliteit van de meetnetten,
de expertise van de PGO’s en de inzet van de vrijwilligers
maken dit mogelijk.

In het verspreidingsonderzoek vaatplanten van FLORON
worden inmiddels zo’n 30 invasieve exoten gemonitord,
waaronder de alsemambrosia (die overlast geeft voor
hooikoortspatiënten), waterwaaier (“Cabomba”) en
grote waternavel (die sloten kunnen dichtgroeien). De
halsbandparkiet wordt meegenomen bij de slaapplaatstellingen van SOVON. Het netwerk van vrijwilligers bij
RAVON is in staat om de verspreiding van de brulkikker
in de gaten te houden - een soort die een grote bedreiging kan vormen voor inheemse amfibieën omdat hij

voor hen levensgevaarlijke schimmels verspreidt en een
voedselconcurrent is. En de Stichting Anemoon kijkt
of ze de appelslak kan volgen - een soort die buiten
Nederland zeer schadelijk is voor “natural wetlands” en
rijstvelden en misschien al in ons land aanwezig is. En
zo blijkt het NEM een meerwaarde te hebben die steeds
meer zichtbaar wordt!
Ruud Bink (GaN)

Verspreidingsonderzoek naar Vermiljoenkever
zoek richt zich in eerste instantie op de verspreiding in
Onlangs is in Noord-Brabant een voor Nederland
de naaste omgeving van de plekken waar de soort werd
nieuwe keversoort ontdekt - de Vermiljoenkever
aangetroffen. Maar ook richt het onderzoek zich op het
“Cucujus cinnaberinus”. Deze soort is in Europa zeldidentificeren van de habitats die de Vermiljoenkever
zaam en zwaar beschermd (Habitatrichtlijn bijlage II en
gebruikt in Nederland. Met die kennis kan eventueel
IV). Het Ministerie van EL&I heeft maatregelen getrofgericht verder worden gezocht elders in Nederland. Als
fen en deze soort direct
blijkt dat de soort geen toevalaangewezen als beschermde
Bericht over de ontdekking
lige dwaalgast is, maar zich echt
soort onder de Flora- en
van de vermiljoenkever
gevestigd heeft, dan zal de soort
Faunawet zodat duidelijk is
opgenomen worden in het reguwelke regels gelden. Voor een
liere NEM-verspreidingsonderzoek. Dat is dan de vierde
doeltreffende bescherming is
keversoort die structureel gemonitord wordt (naast
het belangrijk dat duidelijk
vliegend hert, brede geelgerande waterroofkever en
is waar de soort voorkomt en
gestreepte waterroofkever).
of er sprake is van populaties.
De Stichting EIS verricht nu in
Ruud Bink (GaN)
opdracht van EL&I verspreidingsonderzoek. Dit onder-

Colofon
Nieuwsbrief en NEM
De nieuwsbrief NEM is een uitgave van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het NEM is een samenwerkingsverband van
overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn EL&I, IenM, PBL, CBS
en provincies.
PGO’s die gegevens inzamelen voor het NEM:
Anemoon (mariene organismen; weekdieren)
BLWG (korstmossen en geel schorpioenmos)
De Vlinderstichting (dagvlinders, libellen)
EIS (diverse insecten)
FLORON (planten)
NMV (paddestoelen)
RAVON (reptielen, amfibieën en vissen)
SOVON (vogels)
Zoogdiervereniging (zoogdieren, incl. vleermuizen)
Behalve door PGO’s worden ook gegevens voor het NEM
ingezameld door de provincies en RWS.
Redactie
Kernteam NEM bestaande uit:
Wilmar Remmelts (EL&I), Gerrit Vossebelt (RWS,
Waterdienst), Leo Soldaat (CBS), Marti Rijken (Gelderland),
Meinte Engelmoer (Friesland), Onno Knol (PBL) & Ruud
Bink (GaN)
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