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Inhoud

NEM voldoet steeds beter aan de informatiebehoefte van de VHR

Momenteel werkt de WOT-Natuur aan de 
nationale rapportages voor de Vogel- en 
Habitatrichtlijn (VHR) naar de Europese 
Commissie, met hulp van onder meer 
soortenorganisaties, CBS en provincies. Het 
NEM speelt hierbij een belangrijke rol. Maar 
voldoet de informatievoorziening van het 
NEM? We spraken hierover met Annemiek 
Adams en Frank Tillie, bij LNV verantwoorde-
lijk voor respectievelijk deze rapportages en 
het NEM. 

Annemiek vertelt: “In 2016 heeft een 
Europese fitnesscheck van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn uitgewezen dat deze 
regelgeving voldoet, maar dat de uitvoering 
van de richtlijnen in de lidstaten moet 
worden verbeterd. In het verlengde daarvan 
is een actieplan opgesteld om de uitvoering 
en informatievoorziening van de VHR te 
verbeteren. Eén van die acties is dat de 
komende tijd gesprekken worden georgani-
seerd met de lidstaten om per land de 
situatie te evalueren en te bezien wáár 
verbetermogelijkheden liggen. Nederland is 
dit najaar aan de beurt. We verwachten 
kritische vragen over hoe Nederland denkt 
de staat van instandhouding van bepaalde 
soorten en habitattypen te verbeteren. 
Maar over de informatievoorziening maken 
we ons minder zorgen. Nederland is één van 
de landen waar de informatievoorziening 
relatief goed is georganiseerd. Wát precies 
aan informatie moet worden geleverd is 
Europees afgesproken en is voor alle 
lidstaten in principe gelijk. Maar de 
bescherm de soorten en habitattypen 
verschillen uiteraard per land. Elk land moet 
voor alle soorten en habitattypen informa-
tie aanleveren en daarbij aangeven hoe die 
is verzameld en wat de staat er van is. 
Sommige nieuwe lidstaten hadden vrijwel 
geen monitoring, en zijn daarmee begon-
nen vanwege de VHR ”. Frank valt in:  
“In Nederland hebben we het NEM dat sterk 
op de VHR is gericht en waarbij de meet-

doelen precies zijn vastgelegd. Na het 
ontstaan van het NEM in 1999 zijn de meet-
doelen van veel meetprogramma’s steeds 
nauwkeuriger toegesneden op de VHR. En die 
afstemming gaat door. Zo hebben we de 
afgelopen jaren besloten dat de bijlage V – 
soorten van de HR, zoals de bunzing, meer-
kikker en wijngaards lak, in het NEM moeten 
worden ondergebracht, omdat daarover 
moet worden gerapporteerd”.

Door deze en andere aanpassingen wordt nu 
nog meer gebruik gemaakt van NEM-gegevens 
dan tijdens de vorige rapportage in 2013. Ook 
de gegevensverzameling in de NDFF en de 
ontwikkeling van nieuwe statistische analyse-

Om het milieu te sparen willen 
we graag meer nieuwsbrieven 
digitaal verspreiden. Wanneer  
u deze nieuwsbrief voortaan 
alleen nog digitaal wilt ontvan-
gen, wordt u verzocht dit aan  
de redactie door te geven onder 
vermelding van uw e-mailadres 
of uw adresgegevens door te 
geven via www.netwerkecolo-
gischemonitoring.nl.
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methoden dragen bij aan een betere en vooral comple-
tere informatievoorziening. Daardoor kan het CBS 
inmiddels voor veel soorten trends berekenen en 
leveren aan de WOT-Natuur. De informatievoorziening 
over habitattypen blijft echter nog achter.
Annemiek: “Habitattypen zijn Europees vastgesteld, 
maar met een summiere beschrijving, waardoor per 
lidstaat interpretatieverschillen bestaan. Iedere lidstaat 
heeft bijvoorbeeld de vrijheid om per habitattype een 
eigen lijst structuur- en functiekenmerken, met onder 
meer typische soorten vast te stellen, waarover gerap-
porteerd moet worden”. Veel typische soorten worden 
nu al gevolgd in het NEM, maar informatie over ecologi-
sche en abiotische kenmerken van habitattypen worden 
nu niet in het NEM verzameld. De natuurbeheerders en 
de provincies spelen daarin een rol met hun monitoring 
voor het NNN, zoals ze die ook al hebben bij de Natura 
2000-gebieden. Ook is denkbaar dat in de toekomst 
bijvoorbeeld satellietdata zullen worden gebruikt, zoals 
in sommige andere Europese landen al wordt toege-
past.

Nadat in 2019 de lidstaten hun rapportages allemaal 
hebben ingeleverd, is het aan het Europees Milieua-
gentschap (de EEA in Kopenhagen) om de informatie 
per land te aggregeren tot het niveau van Europese 
regio’s (Atlantisch gebied, Mediterraan gebied en 
dergelijke) en de EU als geheel in de zogenaamde 

“State of Nature”. Stroomlijning van die informatie 
tussen de lidstaten is nodig om die aggregatie mogelijk 
te maken. 

De afstemming van meetprogramma’s op de VHR-rap-
portages is een mooi voorbeeld van de werkwijze van 
het NEM, waarbij voortdurend wordt gekeken welke 
informatiebehoeften bestaan en hoe de monitoring 
daarop afgestemd kan worden. Dat gaat verder dan 
alleen de VHR. Frank verwacht bijvoorbeeld dat er meer 
integratie zal komen met de informatievoorziening 
rond de Kaderrichtlijn Water (KRW). Frank: ”Het kan 
nuttig zijn om in het NEM meer aandacht te gaan 
besteden aan waternatuur. Daarnaast is er een toene-
mende belangstelling voor de trend in aantallen 
insecten, na verontrustende berichten over de afname 
van insecten. Kan de NEM-informatievoorziening 
hierover verbeterd worden?”. 
Soms blijken nieuwe methoden en bestaande, maar nog 
nauwelijks ontgonnen data, dan ineens geschikte 
informatie voor dergelijke nieuwe vragen op te kunnen 
leveren. Zo heeft het CBS recent trends kunnen bereke-
nen voor sprinkhanen: informatie die gebruikt kan 
worden in het kader van de discussie rond de afname 
van insecten én die van belang is voor de Rode Lijst 
Sprinkhanen.

Tom van der Meij en Arco van Strien (CBS)

Achteruitgang insectenpopulaties en het NEM
Biomassa van insecten wordt zelden gemeten en nooit 
in langlopend onderzoek. Maar ook is duidelijk dat de 
best beschikbare informatie te vinden is in de langjarige 
gestandaardiseerde tellingen over trends in aantallen 
van vlinders en libellen. Meetprogramma’s van het NEM 
dus, gebaseerd op de onophoudelijke enthousiaste 
inzet van vrijwilligers! Het Meetprogramma dagvlinders 
levert een resultaat dat een gelijksoortig beeld laat zien 
als het onderzoek in Duitsland.

Het Meetprogramma libellen laat in dezelfde periode 
juist een toename zien”.

Aan het einde van 2017 werden we opgeschrikt door 
een alarmerend signaal. Onderzoek naar de biomassa 
aan insecten in Duitsland wees op een dramatische 
achteruitgang. Dat onderzoek was verricht in 63 locaties 
verspreid over 31 natuurgebieden in Duitsland in de 
laatste 27 jaari. Veel van die locaties lagen niet ver van 
de grens met Nederland. In de onderzoeksperiode was 
de totale biomassa aan vliegende insecten afgenomen 
met 76%. In een rapport van Natuurmonumentenii uit 
mei dit jaar werd een vergelijkbare achteruitgang 
gevonden voor enkele insectengroepen in twee Neder-
landse natuurgebieden. De pers mat het signaal breed 
uit en al snel kwamen er vragen vanuit de politiek, de 
terreinbeheerders, soortenorganisaties en onderzoek. 
Sommige vragen gaan over monitoring: “Speelt deze 
achteruitgang ook in Nederland”; “Wordt biomassa wel 
gemonitord”; “En zo niet, wat moet er dan aan monito-
ring gebeuren”? Andere vragen gaan uiteraard over de 
oorzaken en mogelijke oplossingen van die achteruit-
gang. 

In het rapport “Achteruitgang insectenpopulaties in 
Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes”iii geeft 
een groep onderzoekers en soortenexperts antwoord 
op een deel van die vragen. En er loopt nog steeds 
onderzoek .... Duidelijk is dat er in Nederland geen 
onderzoek beschikbaar is waarmee een vergelijkbare 
analyse gedaan kan worden als in Duitsland is gebeurd. 

Vergelijking van de gegevens uit het Duitse onderzoek 
(blauw, linker y-as) en de gegevens van dagvlinders uit 
Nederland (groen, rechter y-as) van het Landelijk 
Meetnet Vlinders (De Vlinderstichting 2017 / NEM; CBS)



Nieuwsbrief NEM, 19, oktober 2018, pagina 3

Fo
to

g
ra

af
: C

h
ri

s 
va

n
 S

w
aa

y

De twee meetprogramma’s laten dus niet een eendui-
dige afname zien. Samen met langjarig verspreidingson-
derzoek naar bijen en zweefvliegen en verschillende 
kortlopende onderzoeken naar allerlei insectengroepen 
is de conclusie dat er eigenlijk onvoldoende inzicht is in 
de populatieontwikkeling en de ontwikkeling van de 
totale biomassa van insecten. Dat neemt niet weg dat 
vrijwel alle wetenschappers het er over eens zijn dat 
insecten in Nederland zijn afgenomen in de afgelopen 
jaren en dat vooral de achteruitgang van soorten die 
kenmerkend zijn voor het agrarische landschap onver-
minderd doorgaat.

We staan voor nieuwe uitdagingen in de Meetprogram-
ma’s van het NEM. Beter grip krijgen op trends in 
biomassa, beter monitoren in het agrarische gebied en 
meer soortengroepen van insecten monitoren. We gaan 
de potenties bekijken van een meetnet nachtvlinders en 
de informatie die nu nog verborgen zit in de vele 
databanken die vol zitten met waarnemingen van 
vrijwilligers. In een volgende NEM-nieuwsbrief komen 
we hier zeker op terug!

Ruud Bink (WOT-N&M) en Leo Soldaat (CBS)

Literatuur:
i   Hallman, C.A. et al.,, Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland,  

N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren,  

T., Goulson, D., De Kroon, H. (2017) More than 75 percent decline 

over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.  

PLoS ONE, 12: e0185809.
ii   Hallmann, C.A., T. Zeegers, R. van Klink, R. Vermeulen, P. van Wielink, 

H. Spijkers & E. Jongejans (2018). Analysis of insect monitoring data 

from De Kaaistoep and Drenthe. Natuurmonumenten, ‘s-Graveland.
iii  Kleijn, D., R.J. Bink, C.J.F. ter Braak, R. van Grunsven, W.A. Ozinga,  

I. Roessink, J.A. Scheper, A.M. Schmidt, M.F. Wallis de Vries,  

R. Wegman, F.F. van der Zee en Th. Zeegers. 2018. Achteruitgang 

insecten in Nederland – trends, oorzaken en kennislacunes. 

Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2871.

De argusvlinder is de snelst 
afnemende dagvlindersoort

Landelijke trend in de verspreiding van libellen (bron: 
Compendium voor de Leefomgeving)
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Nieuw (1): trends van weekdieren van de Habitatrichtlijn

Op de lijsten met te beschermen soorten in de bijlagen 
II, IV en V van de Habitatrichtlijn staan ook enkele van 
de in Nederland voorkomende weekdieren. Het NEM 
meetprogramma weekdieren, dat wordt gecoördineerd 
door Stichting ANEMOON, volgt de verspreiding en de 
veranderingen in de populaties van deze soorten. Voor 
de komende Habitatrichtlijnrapportage zijn dit jaar 
door het CBS voor het eerst trends berekend van een 
drietal soorten slakken: de nauwe korfslak, de platte 
schijfhoren en de zegge-korfslak. De Nederlandse 
populaties van deze soorten omvatten een aanzienlijk 
deel van de Europese populaties, en zijn daarom van 
internationaal belang.

Uit de analyse van de meetgegevens blijkt dat de 
populatiegrootte van de nauwe korfslak sinds 2007 met 
meer dan de helft achteruit is gegaan. Van de platte 
schijfhoren is het verspreidingsgebied gekrompen, 
terwijl de verspreiding van de zegge-korfslak de 
afgelopen 10 jaar nagenoeg onveranderd is gebleven. 

De nauwe korfslak komt in Nederland voor in de 
kustduinen van Bergen t/m Zeeland en in duinen en 
kwelders in het oostelijke waddengebied. Daarbuiten is 
de soort recent alleen bekend van enkele plaatsen in 
Zuid-Limburg en in rivierduinen bij Nijmegen. Als 
voornaamste oorzaak van de achteruitgang noemt 
Stichting ANEMOON het grootschalig herstellen van het 
habitattype Grijze duinen door afplaggen, gevolgd door 
begrazing. Deze maatregelen worden toegepast om het 
dichtgroeien en de snelle successie van de vegetatie als 
gevolg van de hoge stikstofdepositie tegen te gaan. 
Daarnaast zijn in de duinen veel bomen uit de groep 
van populierachtigen weggehaald. Juist deze booms-
oorten zorgen via het bladstrooisel voor beschikbare 
kalk waarvan de nauwe korfslak sterk afhankelijk is. 

Door aanwezigheid van 
populieren kan de soort 
ook overleven in kalk-
arme gebieden. 

De platte schijfhoren komt 
vooral voor in de wateren 
van de veenweidegebie-
den en in graslandpolders 
op veenbodems. De platte 
schijfhoren leeft bij 
voorkeur in voedselrijk, 
stilstaand water met een 
gevarieerde onderwater-
vegetatie, veelal in 
agrarische gebieden. 
Wanneer sloten en andere 
wateren echter té voedsel-
rijk worden door eutrofië-
ring (uitspoeling van o.m. 
stikstofverbindingen), dan 
groeien ze dicht met 

kroosvaren-soorten, waarna de onderwatervegetatie 
afsterft en de platte schijfhoren uiteindelijk geen 
geschikt habitat meer overhoudt. Andere oorzaken van 
habitatverlies zijn intensief slootbeheer, het dempen van 
sloten, en uitbreiding van urbane gebieden in van 
oorsprong agrarisch gebied. Ook in natuurgebieden gaat 
deze soort achteruit.

De stabiel gebleven zegge-korfslak wordt in West- en 
Noordoost-Nederland vooral aangetroffen in ongestoor-
de oevervegetaties van riviertjes, meren en plassen en in 
verbindingswateren in laagveengebieden. In Limburg en 
Twente leeft de soort vooral op kalkrijke plekken in 
moerasbossen (elzenbroekbos) in beekdalen. Ze voeden 
zich met roestachtige schimmels die parasiteren op 
moerasplanten, met name diverse soorten zeggen.

Van twee soorten weekdieren zijn (nog) geen trends te 
bepalen. De wijngaardslak (HR bijlage V) komt naast 
Zuid-Limburg ook voor op een aantal plekken in de 
kustduinen, binnenduinen en landgoederen. Omdat de 
aanwezigheid van de wijngaardslak van steeds meer 
plaatsen wordt gemeld waar deze soort voorheen niet 
bekend was, is het aannemelijk dat de populatie van de 
wijngaardslak eerder vooruit dan achteruit gaat. De 
Bataafse stroommossel (HR bijlage II en IV), ten slotte, is 
sinds 1968 niet meer levend in Nederland waargenomen. 

Richard Verweij (CBS) en Arno Boesveld  
(Stichting ANEMOON)

Nauwe korfslak (HR-bijlage II)
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Invasieve exoten & monitoring

Nieuw (2): trends van mossen van de Habitatrichtlijn

Er zijn in Nederland veel exoten in de flora, dat wil 
zeggen uitheemse plantensoorten die zich in het wild in 
stand kunnen houden. Sommigen daarvan zijn invasief: 
ze verspreiden zich in de laatste decennia sterk over 
Nederland en kunnen daarbij inheemse soorten verdrin-
gen, ziekten verspreiden of door hun massale aanwezig-
heid tot andere problemen leiden.
 
Invasieve soorten zijn niet alleen een groeiend 
probleem in Nederland. Ook op Europees niveau 
speelt het probleem (en niet alleen bij planten). De 
Europese Unie heeft een lijst van invasieve soorten 
opgesteld, de zogenaamde Unielijst. Op de lijst staan 
soorten waarvan de negatieve effecten zodanig zijn 
dat gezamenlijk optreden op het niveau van de 
Europese Unie gewenst is. De lijst is dynamisch, d.w.z. 
kan worden aangepast om tijdig tegen nieuwe 
soorten op te kunnen treden. Wanneer een soort geen 
probleem meer vormt kan deze ook van de lijst 
worden verwijderd. Op de lijst worden 49 soorten 
vermeld, waarvan 23 plantensoorten. Lidstaten zijn 
verplicht de soorten op te sporen en te bestrijden. 
Voor soorten die al wijdverspreid zijn, dienen maatre-

gelen genomen te worden om de verspreiding onder 
controle te houden.
Nieuw is dat EU-lidstaten nu ook een rapportagever-
plichting hebben. Uiterlijk 1 juni 2019, en daarna elke 
zes jaar moet er bij de Europese Commissie een 
rapport liggen over de bestrijding van invasieve 

De grote waternavel is enorm toegenomen en wordt 
door waterschappen intensief bestreden.

Dit jaar zijn door het CBS t.b.v. de Habitatrichtlijnrappor-
tage van enkele mossoorten voor het eerst trends bere-
kend. De te beschermen soorten van de Habitatrichtlijn zijn: 
geel schorpioenmos, tonghaarmuts (op bijlage II), kussen-
tjesmos en alle soorten van het geslacht Sphagnum oftewel 
de veenmossen (op bijlage V). De inwinning van versprei-
dingsgegevens van de mossen wordt gedaan in het kader 
van het NEM meetprogramma Korstmossen en Mossen.

Voor kussentjesmos en veenmossen zijn trends berekend 
met de Lijstlengte-methode van Szabo et al., 2010  
(zie ook vorige NEM nieuwsbrief), waarbij de veenmos-
soorten als groep zijn samengenomen. Kussentjesmos 
komt algemeen voor in bossen op zandgronden en in 
de binnenduinrand. In de periode 1990-2006 nam de 
soort in verspreiding af, maar sindsdien is de trend weer 
positief, een trend die ook op lokale schaal in bossen 
zichtbaar is en verklaard kan worden door een toename 
van dood hout en het ouder worden van bossen. Voor 
de veenmossen als groep geldt dat de trend over de 
gehele meetperiode gezien stabiel is. 

Geel schorpioenmos heeft een zeer ongunstige staat 
van instandhouding. In 1996 is in de Meppelerdieplan-
den een omvangrijke populatie ontdekt. De soort groeit 
daar in overstromingsgrasland dat het midden houdt 
tussen dotterbloemhooiland en kleine zeggenmoeras. 
De verspreiding van deze soort wordt gedetailleerd en 
integraal gevolgd binnen het NEM meetprogramma 
Korstmossen en Mossen. De populatie nam recent toe 

De verspreiding van het kussentjesmos neemt vanaf 
2005 weer toe.

door hydrologische maatregelen in de Meppelerdiep-
landen. Natuurherstel heeft een aantal nieuwe popula-
ties opgeleverd op andere plekken in het land, maar 
deze zijn klein en soms alweer verdwenen.
Tonghaarmuts, ten slotte, is in 1989 voor het eerst 
gevonden in Nederland. Inmiddels zijn er 24 vondsten 
bekend, de meeste in jong wilgenbos, langs beken en in 
jonge aanplanten van zomereik. De individuele planten 
zijn door de snelle successie zelden terug te vinden. Van 
deze soort kan daarom geen trend berekend worden.

Richard Verweij (CBS) en Laurens Sparrius (BLWG)



Nieuwe vogelatlas: 40 jaar veranderingen gedocumenteerd 
Op zaterdag 24 november wordt de nieuwe Vogelatlas 
gepresenteerd op de Landelijke Dag van Sovon. 
Dit gebeurt in aanwezigheid van Carola Schouten, de 
Minister van LNV, waarmee het belang van de gebeur-
tenis wordt onderstreept. Aan de publicatie zijn dan 
ook drie jaren van veldonderzoek vooraf gegaan, 
gevolgd door drie jaar met aanvullend veldwerk, 

datacontroles, analyses en schrijfwerk. In de Vogelatlas 
worden de nieuwe verspreidingskaarten van alle 
soorten broedvogels en wintervogels gepresenteerd, 
en daarnaast 40 jaar veranderingen in het voorkomen 
samengevat. 

Het veldwerk is systematisch opgezet met in de winter 
en in het broedseizoen tellingen op vaste telpunten, 
uurbezoeken aan specifieke kilometerhokken en 
aanvullend veldwerk in elk atlasblok van 5x5 km. Ruim 
2.000 vogeltellers hebben hieraan 187.000 uur gespen-
deerd. De monitoringgegevens van het NEM en de data-
set van Waarneming.nl leverden belangrijke en wel-
kome aanvullingen op. 

De systematische opzet maakt het mogelijk om de 
verspreiding op een niveau van 250x250 meter in beeld 
te brengen met behulp van ruimtelijk-statistische 
modellen, waardoor een goed beeld ontstaat van de 
kerngebieden, en de veranderingen daarin in vergelij-
king met vorige atlasperioden. Op grond van de nieuwe 
atlasdata zijn van alle broedvogels en wintervogels ook 
nieuwe populatieschattingen gemaakt.

In de nieuwe atlasperiode zijn 257 vogelsoorten 
vastgesteld als broedvogel, waaronder 38 exoten. 
De top drie van talrijkste soorten wordt bezet door 
Merel, Huismus en Spreeuw. De spectaculaire opmars 
van nieuwkomers als Middelste Bonte Specht en Cetti’s 
Zanger kon in de Atlasperiode goed gedocumenteerd 
worden. Aan het eind van het broedseizoen telt 
Nederland 40-80 miljoen vogels. In de winter zijn zo’n 
28 miljoen vogels aanwezig, met Kolgans en Smient in 
de top 10.

De komende jaren zal de informatie uit de Vogelatlas 
volop gebruikt worden ten behoeve van het natuurbe-
leid en het beheer, waaronder voor de bescherming 
van vogels en hun leefgebieden. CBS en Sovon zullen 
de dataset ook aanwenden om de kwaliteit van de 
trends te verbeteren door op basis van populatieaan-
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uitheemse dier- en plantensoorten. Daarvoor zijn 
landelijke trends nodig. Om aan deze verplichting te 
voldoen is er in Nederland meer geld vrijgekomen voor 
monitoring van invasieve exoten. De intentie is om 
deze monitoring via het NEM te laten verlopen. Dat 
ligt voor de hand aangezien we voor een aantal van de 
plantensoorten van de Unielijst al de actuele versprei-
ding goed in kaart brengen en verspreidingstrends 
berekenen. Hiervoor worden jaarlijsten met waarne-
mingen van de soort geanalyseerdi. Dit levert uiteinde-
lijk trends in verspreiding op die worden uitgedrukt in 
(veranderingen in) het aantal bezette kilometerhok-
ken. Deze informatie kan in de rapportage gebruikt 
worden. 

In Nederland hebben waterschappen vooral problemen 
met grote waternavel (zie figuur), parelvederkruid en 
watercrassula die zich in stilstaande en langzaam 
stromende wateren sterk hebben verspreid. Deze 
planten kunnen zo sterk woekeren dat ze het normale 
doorstromen van watergangen belemmeren; hierdoor 
veroorzaken deze planten veel economische schade.

Marnix de Zeeuw (CBS)

i  Verspreidingstrends worden berekend met logistische regressie, 

waarbij gecorrigeerd wordt voor verschillen in waarnemersinspan-

ning via de lijstlengte methode van Szabo et al, 2010 (zie ook NEM 

nieuwsbrief van 2017).

Cetti’s Zanger (Biesbosch, april 2015): Deze 
Zuid-Europese moerasvogel rukt op naar 
het noorden en heeft in de atlasperiode 
Midden-Nederland bereikt 



delen per gebied nieuwe ‘weegfactoren’ voor die 
gebieden te berekenen. Deze worden in de landelijke 
en in provinciale trendberekeningen gebruikt om 
over- of onderbemonstering van de gebieden te 
corrigeren. 

Zie https://www.sovon.nl/ voor meer informatie over de 
landelijke dag en de mogelijkheden om de Vogelatlas 
aan te schaffen.

Rob Vogel (Sovon)
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Het omslag van de 
nieuwe vogelatlas

https://www.sovon.nl/


Landelijk florameetnet in een nieuwe jas
Het landelijk meetnet flora – milieu en natuur (LMF) is 
opgezet om aan de hand van de vegetatie in verschil-
lende typen natuurgebieden de ontwikkelingen in de 
verzuring, vermesting en verdroging te kunnen volgen. 
Aangezien het meetnet sinds 2016 niet meer door het 
rijk, maar alleen nog door de provincies wordt gefinan-
cierd is in 2017 besloten om het meetnet dan ook toe te 
spitsen op het provinciale natuurbeleid en de beheer-
typen die sinds enige jaren de rode draad daarin zijn. 
De informatie die het meetnet oplevert kan dan 
gebruikt worden in de driejaarlijkse evaluatie van het 
provinciale natuurbeleid door het Planbureau voor de 
Leefomgeving. 

Eind 2017 is gekeken wat daarvoor nodig is en begin 
2018 heeft dit geleid tot een wijziging in de opzet van 
het meetnet en de voorgeschreven aantallen meetpun-
ten. Vijf van de zes in 1999 gedefinieerde ‘hoofdbe-
groeiingstypen‘ zijn nu vervangen door tien ‘natuurty-
pen’ die zijn samengesteld uit onderliggende 
beheertypen. Ook is met behulp van de beheertype-
kaart voor alle meetpunten bepaald tot welk type ze 
behoren en hoeveel meetpunten tot welk type gere-
kend kunnen worden. Die informatie is vervolgens 

verwerkt in een voorstel voor representatieve aantallen 
meetpunten per type en per provincie. Een deel van de 
bestaande meetpunten zal daardoor komen te verval-
len, hier en daar zullen nieuwe meetpunten gestart 
moeten worden en netto blijken er minder meetpunten 
nodig te zijn. De uitwerking van dit voorstel is dit jaar 
gestart en zal de komende twee á drie jaar geleidelijk 
worden doorgevoerd. 

Omdat de nieuwe opzet zich richt op de natuurgebie-
den, is daarin niets vastgelegd over monitoring van het 
oorspronkelijke hoofdbegroeiingtype ‘agrarisch gebied’. 
Dit betekent niet dat dit deel van het meetnet volledig 
wordt stopgezet, maar wél dat elke provincie dit zal 
gaan vervolgen, invullen of afbouwen op basis van 
eigen accenten en prioriteiten. 
De ombouw van het meetnet zal gepaard gaan met veel 
meer nadruk op provinciale trendberekeningen en 
uitkomsten. Maar door de gezamenlijke landelijke 
aanpak zijn voor de natuurgebieden nog steeds lande-
lijke trends mogelijk en zal de representativiteit van die 
resultaten zelfs aanzienlijk verbeteren.

Tom van der Meij (CBS)
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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 (paddenstoelen)
RAVON (reptielen, amfibieën, 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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