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Inhoud

Is ons Waarnemersnetwerk vitaal?

Het Netwerk Ecologische Monitoring kan 
rekenen op de inzet van heel veel vrijwilli-
gers. Dat geldt ook voor de terrein-beheren-
de organisaties (TBO’s) die vrijwilligers 
inzetten bij de monitoring van hun terreinen. 
Het gaat om zo’n 15.000 tot 20.000 individu-
ele vrijwilligers die waarnemingen verrichten 
– “de ogen en oren in het veld” – daarin 
bijgestaan door de soorten-organisaties als 
Sovon en de Vlinderstichting, of de terrein-
beheerders zelf. Het precieze aantal is niet 
bekend; er zijn heel wat vrijwilligers die 
meedoen aan verschillende meetnetten en 
zodoende “scoren” bij Sovon én TBO’s of bij 
RAVON én EIS. Er zijn ook veel waarnemers 
die niet aan een specifieke monitoring mee 
doen, maar het wel leuk vinden om hun 
waarnemingen via internet beschikbaar te 
stellen. Geschat wordt dat dat een groep van 
zo’n 100.000 individuen is. Die enorme 
aantallen bewijzen dat natuur leeft in de 
samenleving. 

Indrukwekkende getallen. Desondanks 
vragen de opdrachtgevers voor het NEM 
(Ministerie Economische Zaken, Rijkswater-
staat, de Provincies / BIJ12) en de TBO’s zich 
regelmatig af of het netwerk aan vrijwilligers 
vitaal genoeg is. Ook de Tweede Kamer heeft 
recent aan de regering gevraagd om meer 
aandacht te besteden aan de continuïteit van 
het vrijwilligerswerk. Daartoe is door de 
opdrachtgevers, TBO’s en de vrijwilliger-
organisaties bekeken hoe het geheel er voor 
staat. 

Elke vrijwilliger-organisatie heeft “geteld” 
hoeveel vrijwilligers meewerken aan NEM-
meetnetten en of dat aantal toeneemt of 
afneemt. Daarbij is gekeken naar de verschil-
lende manieren waarop ze vrijwilligers 
ondersteunen en waar successen behaald 
worden of knelpunten zich aandienen. 
Oftewel hoe gaat het met de werving, het 
opleiden, de begeleiding en het faciliteren? 
Ook de TBO’s hebben zich hier over gebogen.

Het levert het beeld op dat het waarnemers-
netwerk vitaal is dankzij de professionele inzet 
van de vrijwilliger-organisaties, mogelijk 
gemaakt door langjarige opdrachten en 
financiering vanuit de overheden. De begelei-
ding vanuit deze organisaties zorgt voor 
deskundigheid bij de waarnemers én goed 
bruikbare data. Vrijwilligers blijven graag 
verbonden aan hun organisatie als er interes-
sante uitdagingen zijn, bijvoorbeeld als er 
keuze is uit meerdere meetnetten en te tellen 
soorten. Grofweg kan gesteld worden dat het 
aantal deelnemers aan meetnetten nog 
toeneemt en dat er een groot potentieel aan 
waarnemers beschikbaar is. 

Dat neemt niet weg dat zich best wel wat 
knelpunten aandienen. Niet overal neemt het 
aantal vrijwilligers toe, wat potentieel concur-
rentie om vrijwilligers kan opleveren tussen 
het NEM en de soortenorganisaties enerzijds 
en SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschaps-
beheer) en terreinbeheerders anderzijds. Ook 
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is het best lastig – vooral voor bepaalde terreinbeheer-
ders – om vrijwilligers structureel te begeleiden en is er 
regelmatig gebrek aan geld om te innoveren (mobiele 
apps, portalen). Gelukkig blijkt er heel wat opgelost te 
worden door lokaal overleg tussen soorten-organisaties 
en terreinbeheerders, of kan een fonds voor de nodige 
financiële ondersteuning zorgen. Én wordt er van elkaar 
geleerd.

Het is duidelijk dat het moeilijk is om voldoende nieuwe 
waarnemers te vinden in gebieden die ver af gelegen 
zijn, weinig natuurwaarden te bieden hebben of in een 
krimpregio liggen. Het vergt van de vrijwilliger-organi-
saties extra inzet om hier voldoende vrijwilligers te 
mobiliseren. Dit speelt op dit moment bijvoorbeeld bij 
het opzetten van de beleidsmonitoring “Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer”. Het vergt niet alleen 
uithoudingsvermogen bij deze organisaties, maar ook 
geduld bij de opdrachtgevers.

Een belangrijke ontwikkeling is dat jongeren zich niet 
snel binden aan langjarige monitoring of organisaties. 
Dit is een vrij algemene tendens in vrijwilligerswerk 

voor welk doel dan ook. Het vergt extra inzet om deze 
jongeren wel te betrekken en te binden en dat begint 
al met een nieuwe manier van werven. Veel jongeren 
doen spontaan mee aan kortlopende acties zoals 
tuintellingen en atlassen; de vrijwilliger-organisaties 
gebruiken hun registratiegegevens om contact met hen 
te leggen en hen voor de monitoring te interesseren. 
Dergelijke acties zijn in toenemende mate belangrijk 
voor de werving van tellers en op de langere termijn 
wellicht zelfs essentieel. Het blijkt ook dat door de 
introductie van het “spelelement” (gaming) vooral 
jongeren zich aangetrokken kunnen voelen. Daar is nu 
nog erg weinig ervaring mee op het vlak van monito-
ring. Ook het gebruik van sociale media is effectief – dat 
gebeurt al veel binnen het NEM. 

De vraag: “is ons waarnemersnetwerk vitaal” krijgt dus 
een positief antwoord. Maar met de kanttekening dat 
we moeten blijven investeren en vernieuwen om het 
aantrekkelijk en leuk te houden.

Ruud Bink, Themaleider WOT - Netwerk Ecologische 
Monitoring, Stichting Wageningen Research

‘Zoute LPI’ - Living Planet Indicatoren Noordzee, Wadden & Delta
Voor het zout water deel van de Nederlandse natuur 
zijn een aantal nieuwe Living Planet Indicatoren (LPI) 
ontwikkeld (zie kader). Deze indicatoren betreffen een 
uitbreiding op de voornamelijk land- en zoet waterindi-
catoren die in 2015 al werden samengesteld. Net als in 

2015 zullen de indicatoren op het Compendium voor de 
Leefomgeving verschijnen én worden opgenomen in 
een Living Planet Report (LPR) van het Wereld Natuur 
Fonds Nederland. De nieuwe LPI’s zullen, net als de 
reeds bestaande, ook regelmatig worden geüpdatet. 

Gegevensverzameling door strandwachten van Anemoon 
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Van de drie hoofdgroepen LPI’s: land, zoet water & 
moerassen en de Noordzee, ontbraken in 2015 met 
name LPI’s voor Wadden en Delta, belangrijke natuur-
gebieden waar veel om te doen is, maar waarvan 
destijds de gegevens nog niet konden worden ontslo-
ten. Om dezelfde reden was de wél opgenomen 
LPI-indicator over de Noordzee beperkt tot alleen 
zeevissen en zeezoogdieren. Dit wordt nu aangevuld 
met veel meer gegevens van met name benthos 
(bodem organismen) en zeevogels en tevens met een 
onderverdeling tussen kustzone en offshore.  

Voor de zoute LPI’s zijn in tegenstelling tot de terrestri-
sche LPI’s veel relevante data van buiten het NEM 
ontsloten. Het gaat hierbij met name om de monitoring 
van bodemfauna en vis die door de verschillende 
onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR etc.) in opdracht van 
Rijkswaterstaat of het ministerie van Economische 
Zaken wordt uitgevoerd in veelal langjarige program-
ma’s zoals respectievelijk het MWTL (Monitoring 
Waterstaatkundige Toestand des Lands) of WOT 
(Wettelijke Onderzoek Taken). Maar ook zijn nieuwe 
data van vrijwilligers gebruikt (met name monitoring 
van het strand en waarnemingen van duikers van 
Stichting Anemoon). 

Het maken van deze nieuwe ‘zoute indicatoren’ was 
lastig omdat afzonderlijke afspraken over levering en 

het gebruik van data moesten worden gemaakt. Onder 
het NEM vallen namelijk alleen watervogels, waaronder 
ook zeevogels, maar geen gegevens van vissen en 
bodemfauna van de genoemde onderzoeksinstituten. 
Ook kostte het de nodige tijd om de data op te werken 
en er analysemethoden voor te ontwikkelen. Ook voor 
zeevogels, gemonitord via het MWTL van RWS en sinds 
kort onder het NEM moest de trendmethode nog 
worden ontwikkeld (zie elders in deze Nieuwsbrief). Het 
zou natuurlijk goed zijn om over het gebruik van de 
mariene data meerjarige afspraken te maken, net zoals 
in het NEM. Dan kunnen deze gegevens gemakkelijker, 
sneller en vaker worden benut voor toekomstige Living 
Planet rapporten en dergelijke toepassingen.

De publicatie van het LPR van WNF en de bijbehorende 
zoute LPI-indicatoren op het CLO zal in november 2017 
plaatsvinden.

Martin Poot (CBS)

LPI: Living Planet Indicatoren geven een kwantitatief beeld 

van de toestand van het natuurlijk milieu en de milieudruk 

daarop. Ze worden door het Wereld Natuurfonds gebruikt  

in de Nederlandse versie van het Living Planet Report (LPR).

Monitoring van zeevogels op open zee vanuit het vliegtuig in het NEM
Sinds begin jaren negentig worden in het kader van het 
MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des 
Lands) zeevogels op het Nederlands Continentaal Plat 
gemonitord vanuit het vliegtuig. In opdracht van 
Rijkswaterstaat tellen waarnemers van Delta Project 
Management en Bureau Waardenburg alken, zeekoe-
ten, jan-van-genten en vele andere soorten die zich in 
een brede strook onder het vliegtuig bevinden. De 
tellingen geven een goed beeld van de ontwikkeling 
van veel zeevogels en zijn inmiddels 
opgenomen bij de andere watervogel-
programma’s van het NEM, waarbij 
Sovon als coördinerende organisatie van 
Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid 
heeft gekregen voor het databeheer en 
de rapportage in het kader van het 
NEM. Het CBS voert de trendberekenin-
gen uit.

In het kader van de KRM en Natura 
2000 zijn de vliegtuigtellingen een 
aantal jaar geleden tegen het licht 
gehouden, waarna een aantal verbete-
ringen is doorgevoerd. Zo is de dekking 
van de kustzone verbeterd door niet 
meer parallel langs de kust te vliegen, 
maar dwars er op. Ook zijn er extra 
transecten uitgelegd over de aangewe-

zen of nog aan te wijzen beschermde gebieden: de 
Voordelta, kustzone en Friese Front (drie Natura 2000 
gebieden) en de Bruine Bank (wordt nader naar 
gekeken).  

Naast de oude reeks data van 1991-2014 zijn er inmid-
dels voor een paar seizoenen data met de nieuwe 
aanpak beschikbaar. Het CBS is op dit moment bezig 
met een onderzoek hoe de twee meetreeksen het best 

De Jan van Gent is één van 
de gevolgde zeevogels
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aan elkaar geknoopt kunnen worden. Dat is minder 
eenvoudig dan het lijkt, want naast een verbeterd 
ruimtelijk ‘survey design’ is ook de waarneemmethode 
verbeterd. Zo is overgestapt van een ‘stripbandmetho-
de’ naar een ‘lijntransectmethode’, waardoor ook van 
schaarsere soorten meer gegevens verzameld worden. 
Ook vliegt het vliegtuig lager waardoor soortdetermi-
naties minder onzeker zijn en wordt gevlogen met een 
vliegtuig met bolramen, zodat de blinde hoek onder het 
vliegtuig verdwenen is en de bepaling van de zeevogel-
dichtheden betrouwbaarder is geworden.

In de vorige nieuwsbrief van het NEM hebben we 
kunnen melden dat we voor een aantal soorten zeevo-

gels die specifiek in de kustzone voorkomen inmiddels 
ook goede data binnen krijgen via het vrijwilligersnet-
werk dat met telescopen naar zeetrek kijkt. Het CBS 
heeft samen met Sovon al nader gekeken hoe deze 
gegevens het best gecombineerd kunnen worden met 
de gegevens zoals die verzameld worden in de vlieg-
tuigtellingen van het MWTL. De uitkomst hiervan is 
voor een eerste keer toegepast voor de LPI’s van de 
Noordzee op basis van alleen het ‘oude MWTL’ (meer 
info over deze graadmeter in het bericht over zoute 
LPI’s elders in deze nieuwsbrief).

Martin Poot en Leo Soldaat (CBS)

Aantalsmonitoring van de gestreepte waterroofkever (Graphoderus bilineatus)

Gestreepte waterroofkevers

In het kader van het NEM volgt stichting EIS de versprei-
ding van vier keversoorten, allen vermeld op bijlage II 
en IV van de Habitatrichtlijn. Het gaat om de brede 
geelgerande waterroofkever, de gestreepte waterroof-
kever, de vermiljoenkever en het vliegend hert. Voor de 
gestreepte waterroofkever worden ook structureel 
aantalsgegevens verzameld waarmee een ruwe schat-
ting van de populatieomvang gemaakt kan worden. Op 
termijn zal daarmee ook een aantalstrend berekend 
kunnen worden.

Door haar voor mensen verborgen leefwijze zijn er niet 
veel waarnemingen van de gestreepte waterroofkever 

verzameld  en was er weinig bekend over de leefwijze. 
De ‘inhaalslag verspreidingsgegevens ongewervelden’, 
een onderzoek waarvoor het Ministerie van Landbouw, 
Natuur & Voedselkwaliteit in 2004 opdracht gaf aan EIS, 
heeft waardevolle informatie opgeleverd (Cuppen & 
Koese, 2005) waar nu van geprofiteerd wordt. De soort 
wordt in Nederland vooral gevonden in de laagveenge-
bieden: Nieuwkoop, het Vechtplassengebied, Noord-
west-Overijssel en de omgeving van Heerenveen. In het 
verleden kwam de soort ook nog weid verspreid voor 
op de zandgronden, maar daar is hij verdwenen. Vóór 
1980 was de soort in Nederland nog bekend van 66 
atlashokken, momenteel beslaat het verspreidingsge-
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bied 81 kilometerhokken, verspreid over 22 atlashokken 
(5x5 km).

G. bilineatus houdt zich voornamelijk op in sloten, 
vaarten en petgaten. Uit het onderzoek van Cuppen & 
Koese is gebleken dat de kans om de soort te vangen 
groter is in haakse bochten, kopse einden en inhamme-
tjes dan op andere stukken langs de oever. Van deze 
wetenschap wordt gebruik gemaakt: op deze kansrijke 
plekken worden, volgens een protocol, met een schep-
net (zie foto) monsters genomen en de ‘bili’s’ geteld.

Het meetprogramma, gestart in 2011, is erop gericht 
tijdens een rapportageperiode 72 kilometerhokken te 
onderzoeken op het voorkomen van de soort. Jaarlijks 
worden er twaalf kilometerhokken herhaald onder-
zocht, door twee verschillende waarnemers van EIS. Zij 
bemonsteren binnen een kilometerhok dezelfde vijf 
plekken. De herhaling maakt het mogelijk aantallen te 

schatten, gecorrigeerd voor onvolledige waarneming. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een N-mixture 
model. De schatting voor de periode 2011-2016 komt op 
2781 exemplaren. Voor deze schatting van het totaal 
aantal exemplaren in deze periode in Nederland, over 
alle 81 kilometerhokken, is aangenomen dat de popula-
tiegrootte in de genoemde periode constant is geble-
ven. Verder is aangenomen dat per kilometerhok een 
kwart van het aantal plekjes waar de soort graag zit, 
bemonsterd zijn. Op termijn wordt het mogelijk een 
aantalstrend te berekenen, maar daarvoor is het nodig 
dat kilometerhokken meerdere jaren bemonsterd zijn.

Meer informatie over de gestreepte waterroofkever 
kunt u vinden in: Cuppen, J.G.M. & B. Koese 2005. De 
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in 
Nederland: een eerste inhaalslag. EIS-Nederland, Leiden. 

Bram Koese (EIS) en Marnix de Zeeuw (CBS)

Verspreidingsonderzoek van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus)

De vermiljoenkever, Cucujus cinnaberinus, is in 2012 
voor het eerst in Nederland ontdekt, in de Kempen 
(Noord-Brabant). Deze houtbewonende kever is in 
Europa beschermd via de Habitatrichtlijn (bijlagen II en 
IV), reden om de staat van instandhouding van deze 
keversoort te volgen. Inmiddels zijn al veel geschikte 
leefgebieden van de soort – vochtige bossen met veel 
dood hout – geïnventariseerd op het voorkomen van 
deze soort, waarbij zij in tien 10 x 10km-hokken, allen 
gelegen in Noord-Brabant en Limburg, is aangetroffen.

Vermiljoenkevers leven achter schors van dode bomen, 
zowel de larven als de imago’s. Om de aanwezigheid 
te kunnen vaststellen, wordt nog vaak de schors van 
bomen verwijderd. Hiermee wordt dus tegelijk 
potentiëel habitat van de soort vernietigd. Om dit te 
voorkomen, is een aantal kleine proefonderzoeken 
uitgevoerd naar andere methoden om de aanwezigheid 
van de soort te kunnen vaststellen. In 2013 en 2016 is 
onderzocht of met azijnzuurvallen in het vroege 
voorjaar vliegende imago’s gevangen kunnen worden. 

Deze methode bleek 
weliswaar geschikt om 
de soort aan te tonen, 
maar was in de toege-
paste vorm niet erg 
effi ciënt.
Tevens is een tweede methode 
uitgeprobeerd . De vermiljoenkever 
is ontdekt achter de schors van 
dode, staande bomen. Veldge-
gevens wijzen er op dat de 
vermiljoenkever ook onder 
schors van liggende 
boomstammen voorkomt, 
met grote voorkeur voor 
populierenhout. Het oplichten 
van de schors van liggende bomen 
is minder destructief dan het 
weghalen van schors van 
staande bomen; liggende boomstammen 
blijven over het algemeen vochtiger onder invloed van 
de bosbodem waardoor de schors langer in tact blijft. 
Het strategisch uitleggen en onderzoeken van dood 
hout uit de directe omgeving binnen een vermiljoen-
keverpopulatie blijkt niet alleen een effi ciënte manier 
van monitoring. Hierbij gaat bovendien geen gebieds-
eigen dood hout verloren als habitat. Het is deze 
methode die de komende rapportageperiode ingezet 
zal worden om deze kever te monitoren.

Jinze Noordijk (EIS) en Marnix de Zeeuw (CBS)

Bram Koese (EIS) en Marnix de Zeeuw (CBS)

Verspreidingsonderzoek van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus)
Deze methode bleek 
weliswaar geschikt om 
de soort aan te tonen, 
maar was in de toege-
paste vorm niet erg 

Tevens is een tweede methode 
uitgeprobeerd . De vermiljoenkever 
is ontdekt achter de schors van 
dode, staande bomen. Veldge-
gevens wijzen er op dat de 
vermiljoenkever ook onder 

boomstammen voorkomt, 

populierenhout. Het oplichten 
van de schors van liggende bomen 
is minder destructief dan het 

staande bomen; liggende boomstammen 
blijven over het algemeen vochtiger onder invloed van 
de bosbodem waardoor de schors langer in tact blijft. 
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(Larven van) de vermiljoenkever
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Nieuwe Rode Lijst vogels 
Komend najaar verschijnt het basisrapport voor de 
nieuwe geactualiseerde Rode Lijst vogels. Na de eerdere 
versies in 1994 en 2004 wordt dit de derde, door het 
ministerie van Economische Zaken, vastgestelde Rode 
Lijst voor vogels. Sovon Vogelonderzoek heeft van 196 
vogeltaxa (soorten/ondersoorten) die regelmatig in 
Nederland broed(d)en sinds 1900 bepaald of ze volgens 
de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden 
opgenomen. Het voorstel voor de geactualiseerde Rode 
Lijst omvat 87 soorten, verdeeld over de categorieën 
Verdwenen uit Nederland (9), Ernstig bedreigd (10), 
Bedreigd (12), Kwetsbaar (19) en Gevoelig (37). De 
overige 109 soorten zijn Thans niet bedreigd. Om de 
nieuwe Rode Lijst op een zuivere manier te vergelijken 
met de Rode Lijst 2004 is deze laatste gereconstrueerd  
op grond van kennisverbeteringen sindsdien. De 
gereconstrueerde Rode Lijst 2004 bestaat uit 81 soorten 
(was 78), 6 soorten minder dus dan de nieuwe Rode 
Lijst. Relatief gezien is het aantal Rode Lijst soorten 
echter gelijk gebleven, want voor de nieuwe Rode Lijst 
zijn meer soorten in beschouwing genomen. In het 
basisrapport is tevens een Rode Lijst opgesteld volgens 
de internationaal gebruikte criteria van de IUCN, meer 
dan de Nederlandse criteria gericht op het risico op 
uitsterven, zodat de situatie in Nederland kan worden 
vergeleken met die in andere landen.

Uit de knelpuntenanalyse van de soorten van de 
geactualiseerde Rode Lijst blijkt dat de belangrijkste 
knelpunten betrekking hebben op allerlei aspecten die 
gerelateerd zijn aan intensivering van de landbouw, en 
daarnaast aan sterke regulering door de mens van (half)
natuurlijke systemen. Tenslotte speelt een breed 
spectrum aan andere typen knelpunten een rol, zoals de 
omstandigheden in de doortrek- en overwinteringsge-
bieden en de gevolgen van klimaatverandering. De 
meeste Rode Lijstsoorten staan aan meerdere drukfac-
toren tegelijk bloot.

Voor het actualiseren van deze Rode Lijst is de informa-
tie uit het landelijke Meetnet Broedvogels cruciaal 
gebleken. Dit is stevig verankerd in het Netwerk 
Ecologisch Monitoring. Daarnaast is voor het bepalen 
van (veranderingen in) verspreiding en populatiegroot-
tes volop gebruik gemaakt van informatie uit de nieuwe 
Vogelatlas van Sovon, die eind 2018 zal verschijnen. De 
publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde 
Rode Lijst Vogels is voorzien eind 2017.

Chris van Turnhout (Sovon)

Visdiefje, één van de vogels op de Rode Lijst
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Planten van de Habitatrichtlijn
Er staat een handvol plantensoorten op bijlage II en/of IV 
van de Habitatrichtlijn: groenknolorchis, kruipend 
moerasscherm, drijvende waterweegbree, klaverbladva-
ren en zomerschroeforchis. Daarnaast staan er soorten op 
bijlage V: valkruid, wolfsklauw (5 soorten) en gewoon 
sneeuwklokje. Over deze soorten (minus het sneeuwklok-
je, omdat deze veelal is aangeplant) rapporteert  Neder-
land eens in de zes jaar naar de EU. Deze soorten worden 
daartoe gemonitord in het meetnet voor hogere planten 
van FLORON in het kader van het NEM.  

Er staan ook veel waarnemingen van deze soorten in de 
Nationale Database Flora & Fauna (NDFF) en deze data 
zijn, samen met de meetnetdata, geanalyseerd door het 
CBS. De gegevens zijn geaggregeerd naar hokken van 1x1 
km per jaar. Een complicatie is dat de plantengegevens 
met per kilometerhok en per jaar wisselende meetinspan-
ning zijn verzameld. Met die wisselende meetinspanning 
moet rekening worden gehouden en daarom wordt 
daarvoor gecorrigeerd met de “lijstlengte methode” (zie 
kader). De meeste gegevens in de NDFF zijn presenties; 
aantalsgegevens zijn schaars. Daarom kunnen we met die 
data geen trend in populatie-aantallen berekenen, maar 
wél in het aantal bezette kilometerhokken. Dat is vaak 
een goede benadering van de trend in aantallen.

De analyse laat zien dat de groenknolorchis in steeds 
meer hokken voorkomt. Deze soort komt voor in vochtige 
duinvalleien, in trilvenen en op drooggevallen zandpla-
ten. Van oorsprong kwam de groenknolorchis in allerlei 
gebieden in Nederland voor. De groeiplaatsen in Gelder-
land, Twente, Brabant en Limburg zijn echter allemaal 
verloren gegaan, als gevolg van ontginningen en het 
wegvallen van kwelstromen. In de vastelandsduinen van 
Noord- en Zuid-Holland is de groenknolorchis verdwenen 
als gevolg van de waterwinning. Momenteel is de soort 
nog aanwezig op de Waddeneilanden, in Noordwest-
Overijssel, het Eemshavengebied, het Lauwersmeer en in 
enkele andere gebieden. De staat van instandhouding is 
momenteel nog matig ongunstig maar de soort gaat 
vooruit doordat de duinen weer natter worden en door 
natuurontwikkelingsprojecten. 

Op soortgelijke wijze zijn de andere plantensoorten van 
de Habitatrichtlijn geanalyseerd. Ook kruipend moeras-
scherm blijkt vooruit te gaan, net als wolfsklauwen 
(vooral moeraswolfsklauw). Valkruid gaat achteruit, al 
lijkt de daling in de laatste tien jaar te zijn gestopt. 
Zomerschroeforchis en klaverbladvaren komen niet meer, 
respectievelijk niet bestendig in Nederland voor. De trend 
van de drijvende waterweegbree is nog onduidelijk. 
Voortgaande monitoring zal daarover duidelijkheid 
moeten geven. 

Arco van Strien (CBS) & Baudewijn Odé (FLORON)

Lijstlengtemethode: 

Veelal is niet bekend hoe grondig waarnemers hebben 

gezocht naar soorten. We kunnen wel een indruk daarvan 

krijgen door te kijken naar het aantal waargenomen 

soorten per jaar in het kilometerhok: zijn er veel soorten 

waargenomen, dan is de waarnemersinspanning ongetwij-

feld groter dan bij weinig soorten. Om de waarnemersin-

spanning gelijk te trekken wordt er statistisch gecorrigeerd 

met het aantal waargenomen soorten.

Aanpassingen meetnet bospaddenstoelen
Het meetnet bospaddenstoelen is onderdeel van het NEM 
en bestaat sinds 1998. In het meetnet werden tot 2016 
ruim 400 proefvlakken van ca. 1000 m2 gemonitord op 
112 goed in het veld herkenbare paddenstoelen. Met 
ingang van het telseizoen 2017 zijn er enkele aanpassin-
gen doorgevoerd in de telmethodiek. De belangrijkste 
aanpassing is dat meten in vaste proefvlakken is vervan-
gen door het meten in kilometerhokken. De reden van de 
wijzigingen is dat de proefvlakken in het meetnet 
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waarschijnlijk niet groot genoeg zijn en daarmee niet 
voldoende representatief. 

Analyses van de meetnetgegevens wezen lang op een 
achteruitgang van de aantallen paddenstoelen in bossen 
sinds het begin van de meetreeks, terwijl deze trend lang 
niet voor elke soort door experts werd herkend in het 
veld. Dit was aanleiding voor het CBS en de Nederlandse 
Mycologische Vereniging (NMV) om met een nieuwe 
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Bronnen:
NEM gegevens zijn veelal afkomstig van vrijwillige waar-
nemers die worden aangestuurd door soortenorganisaties. 
Dit betreft: 
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)
Tevens worden gegevens voor het NEM betrokken van o.a. 
RWS, provincies en de NDFF.
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statistische techniek de verspreidingsgegevens van het 
Karteringsproject van de NMV te analyseren. Deze 
gegevensbron is dus een andere dan het NEM padden-
stoelenmeetnet. Jaarlijkse indexcijfers over verspreiding 
(het aantal bezette kilometerhokken) per soort van 130 
soorten paddenstoelen zijn bepaald met de “lijstlengte –
methode” (zie voorgaande artikel:  ‘Planten van de 
Habitatrichtlijn’). 
De analyses hebben geleid tot het inzicht dat bospadden-
stoelen, met name de stikstofgevoelige ectomycorrhiza-
vormende soorten (soorten die met hun schimmeldraden 
met boomwortels verbonden zijn), in de recente periode 
juist zijn toegenomen i.p.v. afgenomen. Dit beeld is beter 
te rijmen met de vermindering van de stikstofdepositie 
vanaf het midden van de jaren negentig (zie ook http://
www.clo.nl/indicatoren/nl1390-aantalsontwikkeling-van-
bospaddenstoelen). 

Eén van de soorten waar het beter mee 
gaat: het schaapje
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Omdat de in het verleden vastgestelde afname van de 
aantallen paddenstoelen hoogstwaarschijnlijk komt doordat 
het NEM-meetnet bospaddenstoelen op te kleine proefvlak-
ken is gebaseerd, is de telmethode aangepast door met 
grotere proefvlakken te gaan werken. Het meetnet bospad-
denstoelen sluit qua methodiek nu dan ook meer aan bij de 
overige paddenstoelenmeetnetten, namelijk de meetnetten 
voor paddenstoelen in de zeereep en die in moerassen en 
venen. 
De al bestaande proefvlakken blijven deel uit maken van 
de monitoring in het kilometerhok, maar daarnaast 
worden ook de soorten geteld die in de rest van het 
kilometerhok gezien worden. Dit kunnen de 112 oor-
spronkelijke meetnetsoorten zijn, maar ook alle andere 
soorten die herkend worden, mogen worden doorgege-
ven. Het kilometerhok wordt idealiter drie maal per jaar 
bezocht, waarbij het eerste bezoek vroeg in het seizoen 
ligt vanwege de aanwezigheid van vroeg fructifi cerende 
soorten en de beide andere bezoeken tijdens de piek in 
de herfst. Niet alle vruchtlichamen hoeven meer te 
worden geteld. Volstaan kan worden met het geven van 
aantalsindicaties.

De invoer van de gegevens gaat via een nieuw invoerpor-
taal op NDFF/Verspreidingsatlas. Hierdoor zijn de resulta-
ten van het meetnet sneller beschikbaar voor de Versprei-
dingsatlas en is het mogelijk de gegevens van het 
bospaddenstoelenmeetnet te vergelijken met de overige 
karteringsgegevens.

Richard Verweij (CBS) en Alfons Vaessen (NMV)


