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Afscheid van Wilmar Remmelts
Nadat ze vele jaren vanuit het Ministerie van
LNV de aansturing deed van het NEM en
Rode Lijsten en allerlei zaken behartigde
rond (internationale) natuurverdragen en de
daarvoor benodigde natuurmonitoring,
neemt Wilmar Remmelts afscheid van haar
werk. In haar LNV-tijd ontpopte ze zich als
een gedreven en deskundige hoedster van
het NEM in woelige en rustiger tijden. Ze
behartigde en verdedigde de belangen van
het NEM zowel intern als extern en droeg in
belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van
het NEM als brede en kwalitatief goede bron
voor beleidsrelevante natuurinformatie. Zo
loodste ze het NEM onder meer door twee
grote beleidsverschuivingen: van ‘nice to
know’ naar ‘need to know’ en de decentralisatie van natuurbeleid van Rijk naar provincies. Maar ook droeg ze bij aan de intensieve
samenwerking tussen LNV, provincies, andere
overheidsorganisaties en particuliere gegevensbeherende organisaties als Sovon, de
Vlinderstichting, Ravon, Floron en de
Zoogdierverenging.
Ter gelegenheid van haar afscheid vroegen
we haar om een kleine terug- en vooruitblik
op het NEM in haar eigen woorden en
stelden haar daarover twee vragen:

baar in een internationale context. Ik denk dat
het heel waardevol is als onze kennis en
ervaring met het NEM ook internationaal
gedeeld wordt, zodat wellicht meer landen
hier profijt van kunnen hebben.”

NEM nieuwsbrief

NETWERK

Trends van korstmossen
in duinen en in heide en
zandverstuivingen

Hoe zie jij de toekomst van het NEM?
“Samenwerking en verbinding zijn de drijvende krachten in alle lagen van het NEM. Juist
omdat het zo’n goed lopend netwerk is, blijft
het heel belangrijk hierin te investeren. Ik
hoop dat er in de toekomst nog slimmer kan
worden samengewerkt aan het afstemmen
van de beleidsvragen op landelijke en regionale niveaus, en dat nieuwe monitoringtechnieken en –methodieken zullen inspireren om
de meetnetten te blijven ontwikkelen.”

Ecologische Monitoring

CBS weegt vlinders

Programma Natuur

Om het milieu te sparen willen
we graag meer nieuwsbrieven
digitaal verspreiden. Wanneer
u deze nieuwsbrief voortaan
alleen nog digitaal wilt ontvangen, wordt u verzocht dit aan
de redactie door te geven onder
vermelding van uw e-mailadres
of uw adresgegevens door te
geven via www.netwerkecologischemonitoring.nl.

Wilmar, namens alle bij het NEM betrokken
partijen, heel veel dank voor deze mooie
woorden en je bijzondere bijdrage aan het
NEM!

Tom van der Meij, Frank Tillie en Louis van
Vliet

Wat is volgens jou de waarde van het NEM?
“De laatste jaren van mijn ambtelijke
loopbaan heb ik mij met internationale
soortenverdragen beziggehouden. Veel
besluiten die over soorten worden genomen
zijn gebaseerd op de best mogelijke kennis
waarbij twee elementen bepalend zijn voor
een goede onderbouwing, namelijk: goede
populatietrends en inzicht in verspreiding
van een soort. Bij migrerende soorten het
liefst op het niveau van de trekkende
populatie.
De kennis hierover die wij in Nederland met
het NEM hebben opgebouwd en ontwikkeld,
en vooral blijven ontwikkelen, is niet alleen
van een hoog niveau maar ook goed bruik-
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Nieuwe meetdoelen voor het NEM
Begin 2021 zijn door de Stuurgroep Monitoring Natuur
12 nieuwe meetdoelen voor het NEM vastgesteld (zie
kader met nieuwe meetdoelen). Ten opzichte van de 26
al bestaande meetdoelen is dit een forse uitbreiding.
Maar voor het meetprogramma van het NEM heeft het
verhoudingsgewijs veel minder consequenties dan op
basis van dit aantal zou kunnen worden verwacht. Het
huidige meetprogramma werd in de praktijk namelijk al
voor steeds meer toepassingen gebruikt en voor een
paar van die toepassingen is dus geen extra monitoring
nodig, maar is nu slechts formeel vastgesteld dat het
NEM daarvoor aan de lat staat. De jaarlijks te leveren
natuurindicatoren voor de rijksbegroting en de jaarlijkse CBS-publicatie ‘Monitor Brede Welvaart’, waarin
de stand van zaken voor het bereiken van de VN - Sustainable Development Goals wordt beschreven zijn
voorbeelden van meetdoelen waarvoor het huidige
meetprogramma al de benodigde informatie levert.

eerstvolgende Habitatrichtlijn rapportage (in 2025) dit
onderdeel beter kan worden ingevuld.

Meetprogramma’s zijn voortdurend in ontwikkeling en
er worden steeds meer toepassingen gevonden. Zo is
het provinciale florameetnet LMF dit jaar geschikt
gebleken voor het berekenen van trends voor korstmossen, met name voor soorten van habitattypen in duingebieden. Het beoordelen van de toestand van habitattypen en de trends daarin, zijn nu ook als NEM-meetdoel
opgenomen, al is met name voor deze meetdoelen nog
veel méér ontwikkeling nodig dan alleen trends bij
korstmossen. Er zijn voor de vijf nieuwe habitattypenmeetdoelen ook trends van vaatplanten en diersoorten
als libellen en reptielen nodig. Vooral voor de vaatplanten is het nog een hele puzzel om betrouwbare trends
van karakteristieke soorten van habitattypen te bepalen. Maar dit ontwikkelwerk is dringend gewenst,
omdat uit de evaluatie van de HR-rapportage van 2019
bleek dat juist de rapportage over habitattypen nog
verbetering behoeft. CBS en WOT-natuur werken
gezamenlijk hieraan en het is de bedoeling dat bij de

Tenslotte is er ook nog een meetdoel dat een uitbreiding van bestaande meetprogramma’s vergt, met nieuw
of aanvullend veldwerk. Dit is het geval bij het meetdoel Biodiversiteit insecten. In het huidige meetprogramma is aandacht voor dagvlinders, libellen en enkele
kevers. Daarmee wordt echter maar een heel klein deel
van de soortenrijkdom van insecten bestreken. De al
lopende pilots voor nachtvlinders en wellicht een nieuw
meetnet voor bestuivers zoals hommels en bijen,
kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Bij de nieuwe meetdoelen zijn er ook enkele waarvoor
meetprogramma’s worden ingezet die voorheen niet
tot het NEM werden gerekend. Dit betreft in de eerste
plaats het nieuwe meetdoel voor de EU Kaderrichtlijn
Mariene Strategie (KRM), waarvoor trends van o.a.
zeezoogdieren en zeevogels nodig zijn. Voor deze
soortgroepen draaien al langere tijd meetprogramma’s
van (o.a.) Rijkswaterstaat, die nu ook een NEM-label
krijgen. Ook de Kaderrichtlijn Water (KRW) is nu als
meetdoel aan het NEM toegevoegd. Voor dit meetdoel
geldt eenzelfde situatie als voor de KRM: veel monitoring wordt al uitgevoerd, in dit geval met name door
Waterschappen. Wél is vooralsnog minder duidelijk
welke onderdelen daarvan moeten worden meegenomen in het NEM.

In het overzicht van de meetdoelen in de kwaliteitsrapportage NEM van het CBS, is met ingang van de dit
voorjaar verschenen rapportage over 2020, ook aangegeven wie bij welk meetdoel portefeuillehouder(s) is/
zijn. Dit is om duidelijker aan te geven wie waarvoor
(ook financieel) verantwoordelijk is. Hiermee wordt
bovendien tegemoet gekomen aan de wens van
provincies om de provinciale inbreng zichtbaarder te

NEM Meetdoel

Sturingsniveau

Portefeuillehouder

Sustainable Development Goals

Indirect

Rijk (CBS)

EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Sterk

Rijk (RWS, LNV)

EU Kaderrichtlijn Water

Sterk

Rijk (RWS i.s.m. LNV), Waterschappen

Indicatoren rijksbegroting

Sterk

Rijk (LNV)

Evaluatie natuurpact

Sterk

Rijk (LNV)

Graadmeters Netwerk Nederlandse Natuur

Sterk

Provincies

Biodiversiteit insecten

Matig

Rijk (LNV)

HR: Trends in oppervlakte van habitattypen

Sterk

Rijk (LNV) en provincies

HR: Trends in verspreiding van habitattypen

Sterk

Rijk (LNV) en provincies

HR: Status trends in S&F van (soortenrijke) terrestrische
habitattypen

Sterk

Rijk (LNV) en provincies

HR: Status trends in S&F van mariene habitattypen

Sterk

Rijk (LNV, RWS)

HR: Status trends in S&F van aquatische habitattypen

Sterk

Rijk (LNV. RWS)
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maken. Provincies kunnen hun zichtbaarheid in het
NEM zélf ook verbeteren, door provinciaal lopende of
in ontwikkeling zijnde monitoringprojecten onder het
NEM te scharen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
provinciale monitoring van Noordse woelmuis en
meervleermuis, waarvoor in diverse provincies Natura
2000-gebieden zijn aangewezen.

Aantal NEM meetdoelen

Voor de volledigheid dient ook te worden vermeld dat
het meetdoel Genetisch Gemodificeerde Organismen is
komen te vervallen. Dit meetdoel werd zo’n 10 jaar
geleden opgenomen om de mogelijke invloed van de
introductie van genetisch gemodificeerde maïs en tarwe
te kunnen volgen. De teelt van die gewassen is in
Nederland echter tot op heden niet van de grond
gekomen.
Ontwikkeling van het aantal meetdoelen

Tom van der Meij

Verspreidingstrends van sprinkhanen in Nederland

Inleiding
Sprinkhanen en krekels behoren met de vlinders,
libellen en bijen tot de populairste insectengroepen. In
de afgelopen decennia zijn twee landsdekkende
atlasprojecten uitgevoerd (Kleukers et al. 1997, Bakker
et al. 2015) en diverse soortbeschermingsplannen
opgesteld. Voor beginnende sprinkhaanonderzoekers
zijn in Nederland diverse hulpmiddelen beschikbaar,
waaronder een veelgebruikte soortzoeker (digitale
determinatiesleutel) zodat wat makkelijker vastgesteld
kan worden welke sprinkhaan gezien is. Daarnaast
kunnen ook batdetectoren gebruikt bij het waarnemen
van sprinkhanen, handig voor waarnemers die bij het
ouder worden het vermogen om hoge tonen te horen,
verliezen. Sprinkhanen worden door een toenemend
aantal natuurwaarnemers meegenomen in hun inventarisaties.
Er zijn twee rode lijsten gepubliceerd (Odé 1999 &
Reemer 2012), waardoor een grof beeld beschikbaar is
van de trends van de soorten in de afgelopen eeuw.
Voor libellen en dagvlinders is een meer gedetailleerd
beeld over ontwikkelingen van de fauna beschikbaar
via de meetprogramma’s van het NEM, maar van de
sprinkhanen zijn alleen de wrattenbijter Decticus
verrucivorus en kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra
opgenomen in het NEM.

Sikkelsprinkhaan. Foto: Roy Kleukers

Sprinkhanen worden niet gestandaardiseerd gemonitord in Nederland en daarom waren er tot voor kort
geen trendgegevens beschikbaar. Sinds enkele jaren
worden wel jaarlijkse trends berekend op basis van de
losse waarnemingen die met name via Waarneming.nl
worden verzameld. Dit gebeurt met zogenaamde
occupancy-modellen (OM). Hierdoor komen ontwikkelingen in de sprinkhanenfauna aan het licht die niet
direct blijken uit de verspreidingskaarten.

Sinds enkele jaren bepalen we de verspreidingstrends
van sprinkhanen op basis van waarnemingen die niet
volgens een vast protocol verzameld zijn, de zogenaamde losse waarnemingen. De toepassing van OM bij
sprinkhanen is mogelijk vanwege het grote aantal waarnemingen (30.000-60.000) dat jaarlijks wordt ingevoerd,
met name via Waarneming.nl. Dit jaar zijn de verspreidingstrends van sprinkhanen over de periode 1990-2019
gepubliceerd.
Wat de resultaten ons leren
De berekende trends sluiten goed aan bij de Rode
lijst-status en de ervaring van sprinkhanenkenners. Er
zijn enkele niet-bedreigde soorten die desondanks een
negatieve trend laten zien: boomsprinkhaan Meconema
thalassinum, gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis,
heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera, gewoon
doorntje Tetrix undulata, schavertje Stenobothrus
stigmaticus en knopsprietje Myrmeleotettix maculatus.
Dit zijn dus soorten om de komende jaren in de gaten
te houden.

Nieuwsbrief NEM, 22, oktober 2021, pagina 3

Bij de boomsprinkhaan en het gewoon spitskopje wordt
de negatieve trend geassocieerd met de opkomst van
nauwe verwanten uit zuidelijke streken, respectievelijk
zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale en
zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de achteruitgang een
gevolg is van concurrentie.
Occupancy-modellen werken niet goed voor soorten
met weinig waarnemingen en een beperkte verspreiding. Daardoor kunnen juist de voor de natuurbescherming interessante zeldzame soorten, zoals wrattenbijter
en zadelsprinkhaan niet meegenomen worden. Voor
deze soorten moet gezocht worden naar een andere
wijze van monitoring om de ontwikkelingen te kunnen
volgen. Het tellen van de soorten op vaste routes kan
een oplossing bieden.
De laatste jaren is de insectensterfte veel in het nieuws
(Hallmann et al. 2017, 2020). Het gaat daarbij met name
om achteruitgang in aantallen of biomassa. De sprinkhanen lijken zich hieraan te onttrekken, zie figuur 1.
De verspreidingstrends van de sprinkhanen laten zien
dat het relatief goed met ze gaat. Dit sluit ook aan bij
de ervaringen van sprinkhanenkenners in het veld. Er

Sprinkhanen

Figuur 1. Geïndexeerde soortgroeptrend van de
sprinkhanen gebaseerd op verspreidingsgegevens.

zijn slechts acht soorten met een negatieve trend, de
meeste soorten zijn stabiel of vertonen een positieve
trend. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het hier
gaat om veranderingen in verspreidingspatroon en niet
om biomassa. Daarover is geen informatie beschikbaar.
Marnix de Zeeuw en Roy Kleukers

Nieuwe trendberekeningsmethode geïntroduceerd in het LMF

Geknikte vossenstaart. Foto: Grada Menting

De provincies verzamelen de data In het Landelijk
Meetnet Flora door het maken van vegetatie-opnamen.
Vaak schakelen ze daarvoor een ecologisch adviesbureau in. Bij de opnamen wordt de aanwezigheid van
elke soort genoteerd en de bedekking ervan geschat.
De LMF-data worden momenteel vooral gebruikt om
trends in milieu-indicatiewaarden te bepalen op basis
van het voorkomen van alle soorten in het plot.
Het is ook mogelijk om trends in de bedekking per soort
of groep van soorten te bepalen, bijvoorbeeld de
gesommeerde bedekking van struiksoorten of grassen.
Maar om dat helemaal correct te doen is niet zo
eenvoudig. De bedekking van een soort varieert tussen
0% en 100% en wordt in het LMF in klassen geschat,

bijvoorbeeld een bedekking tussen 25% en 50%. Dat
levert geen normaal verdeelde waarden op die wenselijk zijn voor trendberekeningen met behulp van
standaard lineaire regressie.
Tot nu toe berekenen we de trends in de bedekking van
afzonderlijke soorten met een regressiemodel waarbij
de bedekkingsklassen eerst werden omgezet in de
mediane klassenwaarde. Zo werd bedekkingsklasse
25-50% vervangen door 37.5%. Vervolgens werden de
gegevens wortel-getransformeerd om nog een enigszins
normale verdeling te verkrijgen. Vanuit statistisch
oogpunt zijn dat stappen waarbij vraagtekens kunnen
worden gezet.
Een alternatief is het werken met zogenaamde betaregressie. Dat is juist bedoeld voor het werken met
proporties als data, dat wil zeggen waarden tussen 0 en
1. Ook bedekkingscijfers zijn als proporties te zien.
Betaregressie gaat ervan uit dat de data een betaverdeling volgen in plaats van een normale verdeling. Een
betaverdeling heeft twee parameters en kan allerlei
curven beschrijven, van L-vormig, J-vormig tot J-vormig.
Bedekkingsgegevens van vegetatie-opnamen kunnen
goed met betaverdelingen worden beschreven. Als de
gemiddelde bedekking van een plantensoort laag is,
dan leveren vegetatie-opnamen een L-vormige verdeling van de bedekkingen van die soort op, met veel
nullen en enkele positieve waarden. Als de gemiddelde
bedekking hoger is, dan lijkt de verdeling meer op een
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normale verdeling (J-vormig) en als de soort gemiddeld
een heel hoge bedekking heeft, dan loopt deze tegen
de grens van 100% aan en wordt de verdeling J-vormig.
Recent is een methode met betaregressie uitgewerkt
voor vegetatiedata van enkele Nationale Parken in de
VS (Irvine et al. 2019). Daarbij is tevens de kwestie
opgelost van het werken met bedekkingsklassen,
waardoor het mogelijk werd om uit data met bedekkingsklassen het gemiddelde bedekkingspercentage te
schatten. Het beta-model was aanvankelijk nog niet
helemaal bruikbaar voor de analyse van LMF-gegevens
van meerdere perioden en voor trendberekeningen.
Maar met enige hulp van Kathryn Irvine is het gelukt
om het uit te breiden tot een model waarmee trends in
bedekking in het LMF zijn te berekenen.
Als voorbeeld hieronder de trend in geknikte vossenstaart, berekend met zowel de oude methode als de
methode van Irvine. Geknikte vossenstaart groeit in
vochtige, tamelijk voedselrijke graslanden. De soort
gaat volgens beide methoden achteruit, maar de
berekende bedekkingspercentages verschillen wel van
elkaar. De achteruitgang van deze soort is mogelijk het
gevolg van klimaatverandering.

De volgende stap is om de betaregressie methode in het
LMF uit te gaan breiden met covarianten om de trends
te kunnen corrigeren voor allerlei storende factoren
zoals voor onvolledige opnamen, bijvoorbeeld omdat er
net was gemaaid.

Geknikte vossenstaart LMF

Arco van Strien
Literatuur:
Irvine, K.M., Wilson J.W., Shanahan, E.K. & Rodhouse,
T.J. (2019). Cohesive framework for modelling plant
cover class data. Methods in Ecology and Evolution 10:
1749–1760.

Trends van korstmossen in duinen en in heide en zandverstuivingen
Een zestal provincies neemt in het LMF bij de vegetatieopnamen naast vaatplanten ook mossen en korstmossen
mee: Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland. Aangezien vier kustprovincies
tot dat zestal behoren kunnen met deze gegevens de
trends van korstmossen in de duinen worden berekend.
Hiervoor is de methode van Irvine gebruikt (zie artikel
over LMF).
Voor 21 soorten korstmossen konden duintrends
worden berekend. Vijf soorten hiervan zijn kenmerkend
voor het habitattype Grijze duinen (H2130). Van de 21

soorten namen er 13 significant af en slechts 2 (sierlijk
rendiermos en girafje) toe. De gemiddelde trend (MSI)
van alle 21 soorten neemt eveneens af, zowel in
presentie als bedekking.
De MSI van alleen deze aan Grijze duinen gebonden
korstmossen gaat eveneens achteruit. Dat is een
negatief signaal over de kwaliteitsontwikkeling van dit
habitattype.
Ook de korstmossen van heide en zandverstuivingen
gaan achteruit. De gegevens hiervan komen niet van
het LMF, maar van het korstmossenmeetnet van de
BLWG. De trends hiervan zijn nu ook voor het eerst
berekend. De methode van Irvine is hiervoor afgestemd
op de gebruikte abundantieschaal.

Korstmossen duinen

Net als bij het LMF worden de korstmossen door de
BLWG gemonitord in vaste proefvlakken, hoewel ze met
100-300 m2 veel groter zijn dan de proefvlakken van de
vegetatie-opnamen in het LMF (4 m2). In de meeste
stuifzandgebieden liggen één of meer proefvlakken. In
totaal zijn het er 75 en deze worden elke 5 jaar bezocht.
Omdat de methode goed blijkt te werken, wordt het
aantal in de komende jaren uitgebreid naar 125 stuks.

Figuur 1. Combineerde index (MSI) van 21 soorten
korstmossen in de duinen.

In de set soorten van heide en stuifzanden komen ook
veel typische soorten en karakteristieke soorten voor.
Van de 35 soorten waarvan trends kunnen worden
bepaald, zijn er 12 typische soorten voor de habitattypen Zandverstuiving (H2330), Stuifzandheide
(H2310/2320) en Droge heide (H4030).
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De neergaande trend van korstmossen in zowel stuifzanden en duinen strookt ook met ander onderzoek. In
zowel duinen als stuifzanden namen kleine korstmossoorten af. Dat zijn pioniersoorten die met hun voeten
in het zand moeten staan. Een toename was te zien bij
de grote rendiermossen, kenmerkend voor latere successiestadia met grassen en heide. De oorzaak hiervan
moet gezocht worden bij de invasieve exoot Grijs
kronkelsteeltje, die zich in de ontwikkeling van stuifzandvegetaties op hetzelfde moment vestigt als de
bekermossen, maar verdwijnt zodra er heide en grassen
gaan groeien. Dit proces wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door stikstofdepositie. Daarnaast namen
korstmossen af op plekken met veel betreding door
mensen en grazers. In gebieden met een lage stikstof-

Korstmossen heide/zandverstuiving

Figuur 2. MSI van 35 soorten korstmossen in heide en
zandverstuiving.

Sierlijk rendiermos. Foto: Laurens Sparrius

depositie en waar wild of schapen in lage dichtheden
grazen, zoals de Duinen van Texel en het Drouwenerzand, nam de bedekking aan korstmossen juist toe.
Richard Verweij en Laurens Sparrius

Literatuur:
Sparrius, L.B., D. Kollen & M.Riksen (2021) Veranderingen van stuifzanden door successie en beheer. De
Levende Natuur 122: 108-113.

CBS weegt vlinders
Het betreft geen nieuw NEM-meetnet. Ook niet een
nieuwe methode om vlinders te monitoren. En het is
evenmin een woordgrap. Wat het wel is: statistisch
jargon. En het is een van de kernactiviteiten van het
CBS binnen het NEM.
De noodzaak om statistisch te wegen heeft alles te
maken met één van de belangrijke pijlers van het NEM:
de dataverzameling door vrijwillige waarnemers. Want
vrijwillig tellen doe je nou eenmaal liever in een mooi
natuurgebied dan in een saai weiland of op een
industrieterrein. En je telt het liefst ergens in de buurt
van je woonplaats en niet in een provincie verderop.
Vooral door deze voorkeuren van waarnemers is er bij
veel meetnetten sprake van een scheve verdeling van de
meetpunten. Er zijn relatief veel meetpunten in natuurgebieden nabij plekken waar veel mensen wonen als de
Hollandse duinen. En dat is een probleem omdat voor
veel NEM-meetdoelen, waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijn, representatieve landelijke trends opgeleverd
moeten worden. Maar hoe tel je die scheef verdeelde
aantallen op tot representatieve landelijke aantallen?
In veel NEM-meetnetten wordt dat bereikt door de
getelde aantallen gewogen op te tellen tot een lande-

lijk totaal (zie kader). Bij de dagvlinders werd dat ook
gedaan, maar voor enkele soorten bleek de weging niet
goed te werken, zodat moest worden teruggevallen op
ongewogen trends. Daar hebben het CBS en de Vlinderstichting nu een oplossing voor gevonden door handig
gebruik te maken van de verspreidingsgegevens uit de
Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

Gewogen optellen
Wegen gaat als volgt: stel in deelgebied A liggen 100 ha
geschikt biotoop en 10 meetpunten. In deelgebied B ligt
ook 100 ha geschikt biotoop, maar zijn er slechts 5
meetpunten. Idealiter hadden ook in deelgebied B 10
meetpunten gelegen, dan hadden we de getelde
aantallen van beide deelgebieden gewoon kunnen
optellen en kloppende landelijke aantallen gekregen.
We corrigeren de scheve verdeling met weegfactoren:
geschikt biotoop / aantal meetpunten. Voor deelgebied
A: 100/10=10, voor deelgebied B: 100/5=20. De getelde
aantallen in deelgebied B worden daarmee twee keer zo
zwaar gewogen bij de optelling als de aantallen in
stratum A, en de landelijke aantallen kloppen weer.
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Nieuwe weging
De Vlinderstichting heeft Nederland ingedeeld in 11
voor het bont zandoogje relevante deelgebieden
(‘strata’ in statistisch jargon). Meestal gebeurt dit op
basis van de fysisch geografisch regio waarin de meetpunten liggen, zoals hogere zandgronden in het
noorden, rivierengebied en zeekleigebieden in het
zuiden. In een enkel geval is verder opgesplitst naar
biotoop, zoals bos in de hogere zandgronden in het
zuiden. Door nu de oppervlakte geschikt biotoop in een
stratum te delen door het aantal meetpunten in het
stratum krijg je een weegfactor waarmee de getelde
aantallen vlinders kunnen worden opgehoogd naar
landelijke aantallen (zie kader).
Maar hier dient zich een probleem aan: de verspreiding
binnen een stratum (en dus ook de oppervlakte geschikt
biotoop en de aantallen meetpunten) verschilt sterk
tussen soorten. En dan zijn er ook nog eens soorten als
het bont zandoogje, waarvan de verspreiding verandert
in de tijd. Hoe weet je nu welke gebieden en welke
meetpunten ieder jaar voor een soort meedoen? Hier
biedt de NDFF een oplossing. Het CBS berekent jaarlijks
de verspreiding van vrijwel iedere dagvlinder, en heeft

Bont zandoogje. Foto: Chris van Swaay

We leggen uit hoe dat werkt en laten de resultaten zien
voor het bont zandoogje, waarvoor de oude weging
niet voldeed vanwege de sterke uitbreiding van de
soort in de afgelopen 20 jaar.

voor iedere soort voor ieder stratum en voor ieder jaar
het areaal van de soort (op 10*10 km-hokniveau)
bepaald. Het is vervolgens een koud kunstje om de
oppervlakte geschikt biotoop en het aantal meetpunten
in dat areaal te bepalen. Daarmee kunnen de getelde
aantallen ieder jaar gewogen worden opgeteld tot
landelijke aantallen.
Bij de oude weging werd niet het onderscheid op basis
van de jaarlijkse NDFF-verspreiding gemaakt.
Leo Soldaat, Chris van Swaay, Adriaan Gmelig Meyling,
Marcel Straver & Martin Poot

Programma Natuur
April 2020 heeft het kabinet de structurele aanpak Stikstof gelanceerd. Deze aanpak gaat uit van drie pijlers;
stikstofreductie, natuurherstel in de kwetsbare stikstofgevoelige gebieden en een natuurinclusieve samenleving.
Met het programma Natuur richting we ons hierbinnen
het natuurherstel en de natuurinclusieve samenleving.
Natuurherstel: Uitvoeringsprogramma Natuur
De ambitie is om met het programma Natuur in 2030
70% van de condities voor de Natura 2000-gebieden op
orde te hebben. Dit is niet geheel op conto van het
programma te schrijven. Het reguliere natuurbeleid
speelt daar ook een belangrijke rol in, maar het programma Natuur geeft wel een extra impuls. We richten
ons binnen het programma Natuur op die condities
omdat deze zo belangrijk zijn voor duurzaam herstel; zo
ontstaan er veerkrachtige systemen die tegen een
stootje kunnen. Om deze ambitie te realiseren is in 2020
een uitvoeringsprogramma opgesteld en in december jl
vastgesteld door Rijk en provincies (programma Natuur
is namelijk een gezamenlijk programma van het
Ministerie van LNV en provincies). In dit uitvoeringsprogramma staan de uitgangspunten en kaders voor de
uitvoering beschreven.
De gebiedsaanpak staat bij de uitvoering centraal,
vanuit deze aanpak worden met gebiedspartners

maatregelen geformuleerd om de ambitie te realiseren.
Bij deze aanpak ligt de focus op systeemherstel. Dat
betekent dat er nadrukkelijk ook gekeken wordt welke
maatregelen er buiten de Natura 2000-gebieden zijn om
de condities van het systeem op orde te krijgen en
houden. Een speciale werkgroep is belast om te kijken
welke kansen en knelpunten er liggen in deze overgangsgebieden. Hoe systeemherstel zich verhoudt tot
ander functies en opgave in zo’n gebied en of het
huidige instrumentarium toereikend is om de doelstellingen te realiseren.
De maatregelen moeten de focus hebben op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten. Ook
moeten de maatregelen additioneel zijn op reguliere
maatregelen (natuurpact en PAS-herstelmaatregelen).
Daar waar mogelijk worden de maatregelen integraal
uitgevoerd met stikstofreductiemaatregelen. Het
programma kent twee fases. In de eerste fase (20212023) gaan we van start met maatregelen die eigenlijk
al voorzien waren, maar waar nog geen middelen voor
beschikbaar waren. In de tweede fase (2024-2030),
wordt op basis van analyses, evaluatie en bevindingen
de opgaven voor verschillende gebieden geconcretiseerd en daar worden de maatregelen op ingericht. Op
basis van dit uitvoeringsprogramma hebben de provincies provinciale uitvoeringsprogramma’s gemaakt voor
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de eerste fase van het programma. Hierin staat per
provincie welke doelen gerealiseerd moeten worden en
welke maatregelen daarvoor worden ingezet.
Nu we de uitvoering ingaan, gaan we ook een jaarlijkse
sturingscyclus in. Om bij te sturen wordt er jaarlijks
gerapporteerd over de voortgang van de maatregelen,
tweejaarlijks op de effecten en eens in de zes jaar op
doelbereik. Dit is conform de wet stikstofreductie en
natuurverbetering, waar het programma Natuur onder
valt. Een belangrijke onderlegger van een goede
rapportage is betrouwbare data en adequate monitoring. Hiertoe onderzoeken we wat de monitoringsbehoefte binnen het programma is, in welke monitoring al
wordt voorzien en waar dus een extra behoefte is.
Hierbij willen we natuurlijk zoveel mogelijk gebruik
maken van bestaande kennis en organisaties. De
ervaring die bijvoorbeeld in het NEM zit is van onschatbare waarde om op voort te bouwen. Begin 2022

verwachten de monitoringsbehoefte van het programma goed in beeld te hebben.
Agenda natuurinclusief
Last but not least de Agenda Natuurinclusief. Deze
heeft zijn eigen proces en doorlooptijd (2050). Hierin
verkennen we welke stappen erin verschillende sectoren
moeten worden gezet om te komen tot een natuurinclusieve inrichting. Uit deze verkenning volgt de Agenda
Natuurinclusief waarin we agenderend, per domein,
opschrijven welke stappen er op de korte termijn
worden genomen en hoe we het perspectief op de
middellange termijn onderzoeken. Deze Agenda is
medio 2022 voorzien. Ook daar zal monitoring ook
weer een rol gaan spelen en ook daar liggen kansen
gebruik te maken van de kennis en expertise van het
NEM, maar dat is iets voor in de loop van 2022.
Dennis van Schaardenburg

De rol van het Netwerk Ecologische Monitoring in natuurbeheer en -beleid in Nederland
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) verzamelt in opdracht van de overheid al ruim 20 jaar structureel natuurdata in
Nederland. Dit stelt beleidsmakers en beheerders in staat om hun plannen te baseren op en te onderbouwen met goede,
betrouwbare gegevens en informatie. In de recent verschenen Storymap Netwerk Ecologische Monitoring wordt de werkwijze en meerwaarde van het Netwerk Ecologische Monitoring inzichtelijk gemaakt.
De rol van het Netwerk Ecologische Monitoring in natuurbeheer en -beleid in Nederland - WUR

Colofon
Nieuwsbrief en NEM
De NEM nieuwsbrief is een uitgave van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het NEM is een samenwerkingsverband van
overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid.

Bronnen:
Anemoon (mariene organismen, weekdieren)
BLWG (korstmossen, mossen)
De Vlinderstichting (dagvlinders, libellen)
EIS (diverse insecten)
FLORON (planten)
NMV (paddenstoelen)
RAVON (reptielen, amfibieën, vissen)
Sovon (vogels)
Zoogdiervereniging (zoogdieren)
Tevens worden gegevens door het NEM betrokken van o.a.
RWS, provincies en NDFF.

Reacties naar:
CBS t.a.v. Richard Verweij (B5014)
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Website:
www.netwerkecologischemonitoring.nl
Vormgeving en druk:
Quantes

Redactie:
NEM kernteam
Eindredactie:
Richard Verweij (CBS) rvrj@cbs.nl
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