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Inhoud

Uit de door het CBS ontwikkelde Rode Lijst 
Indicator blijkt dat recent de mate van 
bedreiging van de biodiversiteit iets is 
afgenomen. Goed nieuws dus, dat onlangs 
in de pers breed werd uitgemeten. Dit 
resultaat van de nieuw ontwikkelde analyse-
methode voor ‘big data’, smaakte naar 
meer. De dichtheid aan verspreidingsgege-
vens in ons land bleek zo hoog dat ook 
analyses op een lager schaalniveau konden 
worden uitgevoerd. Provinciale trends zijn 
dan een voor de hand liggende keuze. Deze 
zomer heeft het CBS provinciale versprei-
dingstrends berekend voor vlinders en 
libellen. De resultaten zijn prachtig! Kaartjes 
per soort, die in een oogopslag de trendver-
schillen tussen provincies laten zien. De 
trends kunnen voor veel soorten worden 
berekend en ze zijn vaak statistisch heel 
gevoelig. 

Provinciale natuurgraadmeters
Het combineren van verspreidingstrends 
per soort tot provinciale graadmeters is 
vervolgens maar een kleine stap: de 
indexen van soorten kunnen meetkundig 
worden gemiddeld en zo ontstaat een 

beeld van hoe het bijvoorbeeld gaat met de 
verspreiding van libellen in Drenthe. Even 
eenvoudig is het om graadmeters te maken 
voor andere selecties van soorten, bijvoor-
beeld karakteristieke soorten voor bos, heide 
of moeras. Met een speciaal hiervoor door het 
CBS ontwikkeld programmaatje kunnen de 
graadmeters nu ook statistisch beoordeeld 
worden: gaat het om een toe- of afname? 
Is de graadmeter stabiel? Hoe verloopt de 
gemiddelde trend in de laatste jaren van de 
tijdreeks? Ook kan getest worden of de 
gemiddelde  trend afwijkt van een andere, 
bijvoorbeeld de gemiddelde landelijke trend 
voor dezelfde soorten. 

Trends in verspreiding versus trends in 
aantallen
Graadmeters op basis van trends in versprei-
ding geven een ander biologisch proces weer 
dan graadmeters op basis van trends in aantal-
len. In de meeste gevallen zullen eerst de 
aantallen van een soort veranderen en pas 
daarna de verspreiding. Dat komt omdat 
aantallen van een soort kunnen stijgen en 
dalen zonder dat er iets in de verspreiding 
verandert. Zo zul je bij een soort die sterk 
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‘Bij vangst’ van de Rode Lij st Indicator: provinciale 
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In de vorige NEM nieuwsbrief 
meldden we dat het CBS op 
verzoek van het ministerie van 
EZ het idee van jaarlijkse 
‘virtuele rode lijsten’ zou 
uitwerken. De tekst hiernaast 
geeft het eerste resultaat 
daarvan. Deze tekst is eerder 
gepubliceerd via de website 
www.natuurbericht.nl. Achter-
grondinformatie bij deze 
indicator is te vinden op het 
compendium voor de leefomge-
ving. (www.compendiumvoorde-
leefomgeving.nl)

Provinciale trends voor twee libellensoorten 
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De EU-lidstaten zijn, op grond van artikel 12 van de 
Vogelrichtlijn (VR) en artikel 17 van de Habitatrichtlijn 
(HR), verplicht om zes-jaarlijks te rapporteren over 
beschermde flora- en faunasoorten en habitattypen. 
Deze rapportages hebben als doel om tussentijds te 
evalueren of de in de afgelopen periode genomen 
maatregelen leiden tot de realisatie van de op inter-
nationaal niveau afgesproken beleidsdoelen. De EC 
schrijft voor hoe deze evaluatie moet worden uitge-
voerd.  

In 2013 heeft Nederland (EZ) gerapporteerd. In 2019 
zullen de volgende rapportages geleverd moeten 
worden. Alterra, CBS en Sovon onderzoeken nu, op 
basis van de ervaringen met de rapportage van 2013, 
wat er gedaan kan worden om op de volgende rappor-
tages te anticiperen.

Het NEM blijkt een van de belangrijkste informatie-
bronnen voor de rapportages, vooral wat betreft de 
informatie over landelijke trends in de populatie-

De betekenis van de NEM-meetnetten  voor de EU-rapportages

De trend van libellen in de provincie Drenthe 

achteruitgaat jaarlijks een afname in aantal zien, maar pas wanneer 
het laatste individu uit een gebied verdwijnt, gebeurt er iets in de 
verspreiding. Dat is de theorie. Maar in de praktijk blijkt de trend in 
de verspreiding van een soort toch regelmatig eerder te reageren 
dan de trend in aantallen. De oorzaak hiervoor is de grote hoeveel-
heid verspreidingsgegevens, waardoor kleine veranderingen al 
gedetecteerd kunnen worden. 
Landelijke trends in aantallen moet Nederland iedere zes jaar 
aanleveren voor de Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage. De 
meetprogramma’s van het NEM zijn hier goed op afgestemd. Maar 
op provinciaal niveau heeft het NEM (behalve voor vogels) regel-
matig te weinig meetpunten om betrouwbare trends in aantallen 
vast te stellen. Daarvoor bieden de nieuwe verspreidingstrends op 
basis van ‘big natuurdata’ een mooi alternatief. Het CBS gaat de 
provinciale graadmeters binnenkort publiceren op het Compen-
dium voor de Leefomgeving.

Leo Soldaat (CBS)

Het Bargerveen is één van de Natura 2000 
gebieden waarin nog het habitattype levend 
hoogveen voorkomt  
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Those were the days. Afzwaaiende CBS-ers over veranderende  
natuurstatistiek 

Calijn Plate
Calijn Plate werkte 37 jaar bij de afdeling Natuurstatis-
tieken op het CBS. Eerst hielp ze bij het samenstellen 
van de Atlas van de Nederlandse Flora. Later bij de 
meetnetten van dagvlinders, broedvogels, libellen, 
paddenstoelen en nog later bij het nieuwe meetnet 
voor hogere planten. Deze zomer zwaaide ze af. Ze 
vertelt hoe sterk de natuurmonitoring is veranderd.  

‘25 jaar geleden werkten de meetnetten nog allemaal 
met papieren formulieren. Die werden door het CBS 
ontworpen en gedrukt en naar de tellers gestuurd aan 
de hand van adressen die we van de PGO’s kregen. De 
tellers stuurden dat terug, waarna we de formulieren 
vertoetsten en de data in een grote computer zetten. 
Daarmee werden tellersuitdraaien gemaakt die  
opnieuw naar alle waarnemers werden verstuurd om te 
controleren. Die stuurden hun correcties terug per post 
die wij weer doorvoerden in de computer. Pas daarna 
konden we beginnen met het berekenen van jaarlijkse 
indexcijfers en trends van soorten. Heel omslachtig 
allemaal. Vroeger ging het om duizenden formulieren 
per jaar, tegenwoordig is het formulierentijdperk bijna 
voorbij, omdat het meeste online wordt ingevoerd. 
Alleen bij de paddenstoelen is er nog een staartje van 
zo’n 150 formulieren per jaar over, maar binnen een 
paar jaar is dat hopelijk ook voorbij. 

Onze rol is inmiddels veranderd. In het begin waren wij 
de enige instantie in meetnetland met een computer 
waarop de data stonden. Maar tegenwoordig beheren 
de PGO’s zelf hun data en doen wij alleen nog  
nacontroles op de omvang en kwaliteit van de data. Het 
accent van ons werk ligt steeds meer op de productie 
van betrouwbare indexcijfers. Doordat we tijd spaarden 
op de datacontrole en we de statistische berekeningen 

sterk hebben geautomatiseerd, kunnen we nu veel 
meer meetnetten aan. 25 jaar geleden hadden we onze 
handen vol aan slechts enkele meetnetten. We werkten 
toen aan meetnetten voor wintervogels, broedvogels en 
dagvlinders. Tegenwoordig zijn er wel zo’n 15 landelijke 
meetprogramma’s in het NEM, waarvan wij de statis-
tische analyses doen. En in plaats van alleen de lande-

De trend van libellen in de provincie Drenthe 
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omvang en het verspreidingsgebied van VR- en HR-soor-
ten. De meetnetten van het NEM zijn goed afgestemd 
op de EU rapportages. De EC vraagt om (12 jaarlijkse) 
trends, maar vraagt daarnaast ook om een inschatting 
van de totale populatieomvang (het aantal individuen) 
en het oppervlak van het verspreidingsgebied (het 
aantal km2). Dit zijn zaken die in het NEM nu niet of 
slechts beperkt als meetdoelen zijn opgenomen. 
Aanbevolen wordt om dit t.b.v. de volgende rapportage 
wél mee te nemen (Schmidt et al., in prep.).

Ook voor de informatie over de kwaliteit (structuur en 
functie) van habitattypen is het NEM een belangrijke 
bron, dit wat betreft de trends in typische soorten. 
Afgelopen rapportageperiode is een methodiek ontwik-
keld om op basis van de Rode lijst status van de typische 
soorten een oordeel te vellen over de kwaliteit van 
habitattypen (Bijlsma, in prep.). De inzet van het LMF 

vormt een goede aanvulling op de vegetatie- en 
habitattypenkarteringen door terreinbeheerders en 
provincies en de Landelijke Vegetatiedatabank van 
Nederland, maar vergt nog nader uitwerking.
De langjarige inzet op de meetnetten van het NEM 
blijkt dus goed te werken.

Anne Schmidt en Ruud Bink (Alterra)

Literatuur:
Bijlsma R.J. en  J.A.M. Janssen, in prep. Documentatie artikel 17-rappor-

tage. Habitattypen Structuur & Functie. WOT N&M technical report nr. 

XX. WOt unit Natuur en Milieu.

Schmidt, A.M., A. van Kleunen, R. Bink en L. Soldaat (in prep.) De 

rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatricht-

lijn 2013. Evaluatie van de productie en aanbevelingen voor de 

komende rapportageperiode tot 2019. WOT N&M technical report nr. 

XX. WOt unit Natuur en Milieu. 

Calijn Plate 
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lijke trends van soorten berekenen we nu duizenden 
trends over alle mogelijke subsets van meetnetroutes, 
variërend van Habitatrichtlijngebieden tot provincies.

Beleidsmedewerkers sprak ik vroeger eigenlijk nooit. De 
monitoring stond toen ook niet speciaal in dienst van 
het beleid. Wij namen in de begintijd van de monito-
ring, rond begin jaren negentig, zelf initiatieven om een 
meetnet met een PGO te starten en konden dat toen 
ook vanuit het CBS financieren. Met de komst van het 
NEM is dat helemaal veranderd en tegenwoordig wordt 
bijna alles vanuit EZ gefinancierd. Nu kan een meetnet 
alleen voortbestaan als er een duidelijk beleidsdoel aan 
is gekoppeld, zoals de verplichte landelijke rapportage 
over de Habitat- en Vogelrichtlijn. Ik heb nu veel contact 
met medewerkers van EZ en met de programma- 
manager van het NEM over nut, koers en financiering 
van elk meetnet. 

In mijn begintijd bij de Atlas van de Nederlandse flora 
werkte ik met streeplijstgegevens van hogere planten. 
Die gegevens waren niet verzameld met een vaste 
veldmethode en dat gaf problemen om veranderingen 
vast te stellen in de verspreiding van soorten. Bij de 
NEM-meetnetten ligt juist de nadruk op het standaardi-
seren van de veldmethode. Grappig is dat we op het 
CBS de laatste paar jaren die nadruk op standaardisatie 
weer wat loslaten, zoals bij het ‘Nieuwe Strepen’ project 
dat we samen met FLORON doen. Dankzij nieuwe 
statistische methoden is het namelijk mogelijk om met 
minder goed gestandaardiseerde veldgegevens  
betrouwbare trends te berekenen. Ik tel nu op gestan-
daardiseerde wijze vlinders in de Meije, paddenstoelen 
in Leersumsche Veld, stadsvogels in Woerden en 
wintervogels op Ameland. Maar misschien ga ik straks 
wel weer ouderwetse streeplijsten maken.’

Lodewijk van Duuren
Ook Lodewijk van Duuren stopt eind dit jaar met zijn 
werk bij de Natuurstatistieken van het CBS. Jarenlang 
werkte hij met Alterra aan vegetatiestatistieken, 
waaruit de boekenreeks ‘Atlas van de plantengemeen-
schappen van Nederland’ is voortgekomen. Later werkte 
hij aan het Landelijk Meetnet Flora. De laatste jaren viel 
ook het kwaliteitsrapport NEM onder zijn verantwoor-
delijkheid. Een groot deel van zijn taak betrof het 
opnemen van resultaten van de NEM-meetnetten in het 
Compendium voor de Leefomgeving. 
Over dat laatste vertelt hij wat meer. 
‘Voorheen kwamen de resultaten van de Natuurstatis-
tieken via papieren publicaties naar buiten,  zoals in de 
Algemene Milieustatistiek. Daarna zijn achtereenvol-
gens naast papier, magneetband, diskette, CD-ROM en 
Internet als medium voor de Natuurstatistieken  
gebruikt. In 2001 is een convenant gesloten tussen CBS 
en het Natuurplanbureau om gezamenlijk een Natuur-
compendium als boek en website samen te stellen. Later 
ging ook de WUR daaraan deelnemen. Er is slechts één 
keer een boek verschenen, in 2003, maar de website is 
gebleven. Tegenwoordig heet die het Compendium 
voor de Leefomgeving (CLO). Behalve natuurstatistieken 

staan daarin ook de resultaten van milieu- en ruimte-
statistieken. We zijn dik tevreden over het bezoek aan 
het CLO: het aantal bezoekers schommelt rond de 
20 000 per maand en bij zoeken in Google verschijnt de 
gezochte informatie over onderwerpen in het CLO 
meestal bij de eerste drie hits. 

Wat ik zo leuk vind aan het CLO? Ik denk vooral het 
encyclopedische karakter, dat je daarin een overzicht 
aantreft van alle veranderingen in de toestand van de 
natuur in Nederland. Ik verdiep mij graag in een nieuw 
onderwerp en hou van het maken van zulke over-
zichten. Ik doe mijn best om het zo compleet mogelijk 
te maken. Zo vind ik dat ook jaargegevens over het 
weer in Nederland in het CLO horen, ook al maken we 
daarover zelf geen statistieken. Vooral leuk is het als 
tijdreeksen langer worden en je daaraan duidelijke  
veranderingen kan aflezen. Mijn persoonlijke favoriet in 
het CLO is dan ook de datum waarop het eerste kievitsei 
wordt gevonden. Je ziet in het CLO daarover een plaatje 
met een tijdreeks van meer dan honderd jaar. Overigens 
is het maken van een overzicht van de toestand van de 
natuur niet erg gemakkelijk. Wij hebben met het NEM 
zicht op de trends van vogels, vlinders, reptielen en 
dergelijke, maar dat is vooral terrestrische natuur. We 
hebben in het CLO veel moeite om indicatoren over 
zoet en zout water samen te stellen. Ook over de 
stedelijke natuur zijn te weinig cijfers voorhanden. 
Gelukkig is Sovon bezig om het gat voor vogels in het 
stedelijk gebied te dichten. 

Op dit moment vindt een grote herziening van het CLO 
plaats. Er komt meer de nadruk op een aantal kern-
indicatoren en minder bezochte en minder belangrijke 
indicatoren komen te vervallen. De natuuronderdelen 

Lodewijk van Duuren 
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Stadsvogels in het Meetnet Broedvogels
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Van het Nederlandse landoppervlak bestaat inmiddels 
16% uit bebouwd gebied en die oppervlakte zal in de 
toekomst verder toenemen. Voor het vaststellen van 
betrouwbare landelijke trends, één van de doelstellin-
gen van het Meetnet Broedvogels, is inbreng van 
gegevens uit bebouwd gebied dus van groot belang. 
Van sommige soorten broedvogels is zelfs het meren-
deel van de Nederlandse populatie hier aanwezig (bv. 
Gierzwaluw en Huismus). Desondanks gold tot voor kort 
dat we voor bijna alle vogelsoorten nauwelijks informa-
tie hadden over de aantalsontwikkelingen in bebouwd 
gebied. De gangbare telmethode is tijdrovend en in 
bebouwd gebied minder praktisch vanwege de vele 
privéterreinen met een beperkte toegankelijkheid en 
gebouwen die zicht en geluid belemmeren. De speciaal 
voor stedelijk gebied in het leven geroepen variant van 
het Broedvogel Monitoring Project  (BMP-S) kende dan 
ook een geringe deelname van zo’n 25 proefvakken per 
jaar. Daarom zijn Sovon en Vogelbescherming Neder-
land in 2007 gestart met een nieuw meetnet voor de 
monitoring van vogels in stedelijk gebied: het Meetnet 
Urbane Soorten. Daarbij is gekozen voor een gemakke-

lijk uitvoerbare en relatief arbeidsextensieve tel-
methode: punttellingen. Per telgebied worden  
8–12 voorgeselecteerde punten geteld, ieder gedurende  
5 minuten, tijdens drie bezoekronden per broedseizoen. 
MUS wordt volledig digitaal uitgevoerd, van de keuze 

gaan we meer concentreren rond de twee hoofdgraad-
meters waar we nu aan werken: De Rode Lijst Indicator 
en de Living Planet Index. Die willen we in principe voor 
elke soortgroep waarvan we cijfers hebben maken. Doel 
ervan is om meer samenhang tussen de natuur-indicato-

ren aan te brengen. In mijn laatste maanden op het CBS 
werk ik mee om deze klus dit jaar af te ronden.’

Arco van Strien (CBS)
Lodewijk van Duuren 

Gierzwaluwen in de vlucht 

Gierzwaluw en stadsduif nemen sinds 2007 in aantal af
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Braakbal monitoring
 
Voor de Habitatrichtlijn rapportage is het nodig om de 
verspreiding en trend van enkele muizensoorten te 
volgen. De Noordse woelmuis staat op bijlage II en IV 
van deze richtlijn en waterspitsmuis en dwergmuis zijn 
aangewezen als typische soorten van bepaalde habitat-
typen. De monitoring van deze soorten gebeurt aan de 
hand van muizen-schedeltjes in de braakballen van 
kerkuil en ransuil. Er kleven wel enkele problemen aan 
de trendberekeningen met braakbalgegevens. Zo 
vangen ransuilen veel minder spitsmuizen en is de kans 
om een soort te vinden afhankelijk van de grootte van 

de onderzochte braakbalpartij. Recent zijn deze 
problemen opgelost door de toepassing van occupancy 
modellen. We kunnen nu betrouwbare trends in de 
landelijke verspreiding berekenen voor de genoemde 
drie soorten, en voor nog acht andere muizensoorten. 
Vanaf 1995 gaan er drie soorten vooruit (rosse woel-
muis, huisspitsmuis en dwergmuis), de overige soorten 
veranderen niet in verspreiding.

Arco van Strien (CBS) en Dick Bekker (Zoogdier
vereniging)

Het paddenstoelenmeetnet bestaat nu al 15 jaar. Het 
meetnet is gericht op het volgen van  paddenstoelen in 
bossen op zandgrond, maar de beleidsbehoefte is 
inmiddels bijgesteld. Behalve in bossen zijn er nu ook 
paddenstoelen buiten de bosgebieden die gemonitord 
moeten worden. Dat komt omdat er 18 soorten zijn 
aangewezen als typische soorten van verscheidene 
habitattypen binnen de Habitatrichtlijn. De habitat-
typen waar deze typische paddenstoelensoorten 
voorkomen zijn: ‘Witte en Grijze duinen’, ‘Veenmosriet-
landen’, ‘Oude Eikenbossen’, ‘Jeneverbesstruwelen’ en 
‘Hoogveenbossen’. Voor het habitattype ‘Oude Eiken-
bossen’ zijn 4 soorten als typische soort voor de habita-
trichtlijn aangewezen. Twee hiervan, de Hanenkam 
(Cantharellus cibarius) en de Zwavelmelkzwam 
 (Lactarius chrysorrheus) worden al vanaf het begin van 
het Padden stoelenmeetnet geteld. Dit jaar zijn de 
Regenboogrussula (Russula cyanoxantha) en de 
 Smakelijke russula (Russula vesca) aan het meetnet 
toegevoegd. Voor de overige soorten die juist buiten de 
bosgebieden voor komen wordt een andere methode 
gevolgd: in plaats van vaste meetpunten met gestan-
daardiseerde tel methoden zoals in het huidige meetnet, 
is het de bedoeling om daglijsten van soorten te 
verzamelen en die met occupancy modellen te analy-

seren. In 2015 begint een pilot met de monitoring van 
enkele zeereepsoorten (habitattype Witte en Grijze 
duinen).

Richard Verweij (CBS), Menno Boomsluiter & Chiel 
Noordeloos (NMV)

Herziening Meetnet Paddenstoelen
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Smakelijke russula 

van het telgebied tot de terugkoppeling van de resul-
taten. Het laagdrempelige karakter van MUS bleek al 
snel zijn vruchten af te werpen: het aantal telgebieden 
is tot 2014 elk jaar toegenomen, tot inmiddels meer dan 
600. De 750 deelnemers betreffen voor een belangrijk 
deel nieuwe tellers die tot dusverre niet bekend waren 
bij Sovon, waaronder een substantieel contingent 
vrouwen. 
Sinds 2014 maakt MUS deel uit van het Netwerk 
Ecologische Monitoring. In samenwerking met het CBS 
zijn de resultaten van MUS onlangs met terugwerkende 
kracht met het BMP geïntegreerd ten behoeve van de 
trendberekeningen. Dat hebben we gedaan voor alle  
43 broedvogels waarvoor meer dan 20% van de lande-

lijke populatie in stedelijk gebied voorkomt. Tot hele 
grote veranderingen in de landelijke indexen heeft dat 
niet geleid. Meer in detail zijn trends wel gewijzigd 
door de toevoeging van gegevens uit stedelijk gebied, 
waardoor ze een stuk robuuster zijn geworden. Voor-
beelden zijn de nu sterkere toename van Nijlgans en de 
sterkere afname van Wilde Eend. De trend van Huismus 
in de laatste vijf jaar is nu bijgesteld van stabiel/afname 
naar licht herstel. Voor het eerst kunnen nu landelijke 
trends worden gepresenteerd van o.a. Gierzwaluw en 
Stadsduif. Een belangrijke stap voorwaarts!

Chris van Turnhout (Sovon)
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Eekhoorn in 2013 afgenomen
2014 is het jaar van de eekhoorn. In het kader daarvan 
wordt maandelijks over dit dier geschreven op de 
website www.natuurbericht.nl. Onderstaande tekst is 
een kopie van het bericht van juli j.l..

Uit jaarlijkse tellingen die de Zoogdiervereniging, in 
samenwerking met het CBS en Sovon, organiseert blijkt 
dat de eekhoornpopulatie in 2013 is afgenomen ten 
opzichte van 2012. Ook tussen 2008 en 2011 ging het 
niet goed met de eekhoorn en daarmee is er landelijk 
gezien over de periode 1996-2013 sprake van een 
matige afname van de Nederlandse eekhoornpopulatie. 
Globaal genomen was de stand in 2013 ongeveer 30% 
lager dan de gemiddelde stand van de voorgaande  
18 jaren waarin gegevens zijn verzameld.

Vanwege een combinatie van het nagenoeg ontbreken 
van zaden van beuk en eik in de herfst van 2012 en een 
lange winter met veel sneeuw in 2012/2013, werd een 
afname in 2013 al verwacht. Die verwachting wordt nu 
door de telgegevens bevestigd.

Eekhoornpopulaties schommelen altijd en dat hoeft 
geen probleem te zijn. De verwachting is dat de 
eekhoornpopulatie zich in 2014 zal herstellen. De 
winter van 2013/2014 was namelijk erg zacht en in de 
herfst van 2013 was er een redelijke hoeveelheid zaad 
van eik en beuk. Een eerste aanwijzing dat er in 2014 
inderdaad herstel plaatsvindt, is dat het gemiddelde 
aantal dieren dat per waarneming wordt gemeld via 
waarneming.nl en telmee.nl in de eerste helft van 2014 
hoger is dan in de eerste helft van 2013. Deze herfst 
lijken er veel beukennootjes te gaan komen, waardoor 
de landelijke populatie zich in 2015 waarschijnlijk 
verder kan herstellen of zelfs kan pieken.

Er zijn wel regio’s in Nederland waar het zorgelijk is 
gesteld met de eekhoorn. Zo is het duingebied een 
regio waar de eekhoornpopulatie de afgelopen tien 

jaar fors is afgenomen. Daar lijkt de populatie na 2008 
in een vrije val te zijn beland. Hier is globaal genomen 
de stand in 2013 ruim 70% lager dan de gemiddelde 
stand in de periode 1996-2008. Dit trekt de landelijke 
trend ook naar beneden. Of de afname in de duinen 
eveneens samenhangt met een lage beschikbaarheid 

van zaden, is onbekend. Mogelijk zijn er ziekten in het 
spel. Een andere mogelijke factor is een afnemende 
genetische variatie binnen de duinpopulatie. Door 
versnipperde ligging van geschikte gebieden in combi-
natie met ziekten of het doodrijden van dieren, kan er 
sprake zijn van isolatie van de verschillende gebieden 
met inteelt als gevolg, waardoor de populaties steeds 
kwetsbaarder worden.

Een analyse van het vóórkomen van de eekhoorn in de 
duinen in combinatie met onderzoek naar mogelijke 
oorzaken, kan meer licht op deze afname werpen en 
daarmee mogelijke oplossingsrichtingen geven.

Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging) & Tom van der 
Meij (CBS) )

Eekhoorn

Aantalsontwikkeling van de eekhoorn in de duinen en in  
Nederland
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Smakelijke russula 

Bron: NEM (CBS, ZV)
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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, amfi bieën 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: 
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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 de ministeries van EZ  
en IenM, PBL, CBS en provincies.

NEM-coördinatie bij  WOT Natuur en Milieu ondergebracht: een sterkere 
verbinding tussen monitoring en rapportages

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in de 
afgelopen jaren de formele aansturing van het Netwerk 
Ecologische Monitoting (NEM) laten uitvoeren door de 
Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De GaN is 
per 1 januari 2014 opgeheven. Sinds januari is deze 
aansturing ondergebracht bij de Wettelijke Onderzoek-
staken, Natuur en Milieu van Wageningen Universiteit 
en Research Centre (WOT-N&M). In deze WOT-unit zijn 
ook de natuurrapportages op grond van internationale 
verdragen zoals het Verdrag inzake Biologische Diversi-
teit, Ramsar, Bonn, Bern etc. en de EU-richtlijnen zoals 

de Vogel en Habitatrichtlijn ondergebracht. De NEM-
data vormen een belangrijke basis onder deze rappor-
tages. De aansturing vanuit de WOT Natuur & Milieu 
versterkt de afstemming tussen de dataverzameling en 
rapportages. De recente evaluatie van de EU-rappor-
tages uit 2013 kan daardoor snel doorwerken in de 
aansturing van het NEM (zie het artikel over de beteke-
nis van het NEM voor deze rapportages eerder in deze 
nieuwsbrief).

Ruud Bink (themaleider WOTN&M, thema NEM).

De Living Planet Index (LPI) is een graadmeter die 
aangeeft hoe het met gewervelde dieren in verschil-
lende delen van de wereld gaat. Op verzoek van WWF is 
voor Nederland een LPI gemaakt met de trends in een 
paar groepen ongewervelden: dagvlinders, libellen en 
hogere planten, met gegevens van PGO’s. De idee is om 
daarmee te laten zien dat de trend in ongewervelden 
aanvullende informatie levert over de toestand van de 

natuur. De uitkomsten komen in het komende Living 
Planet Report 2014. De Nederlandse LPI zal ook op het 
Compendium voor de Leefomgeving (compendium-
voordeleefomgeving.nl) verschijnen, tezamen met de 
mondiale uitkomsten.

Arco van Strien (CBS)

NEM in Living Planet Report


