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NEMnieuwsbrief
E c o l o g i s c h e  M o n i t o r i n g

Aansturing van het NEM onder het Programma Natuur

In de vorige NEM nieuwsbrief werd het eind 
2020 opgestelde Programma Natuur al 
belicht. Ondertussen is daaraan op verschil-
lende fronten een vervolg gegeven of wordt 
dit uitgewerkt. Op basis van het (Uitvoe-
rings-)Programma Natuur was al duidelijk dat 
monitoring sterk geïntensiveerd zou moeten 
worden om de gehele – al dan niet verplichte 
- informatiebehoefte rondom de status van 
soorten en ecosystemen te verbeteren en dat 
daarvoor ook meer geld moet worden 
uitgetrokken. Om dit in beeld te brengen is 
een businesscase opgestart. Voor de gewens-
te breedte van de dekking van de informatie-
behoefte zijn drie scenario’s opgesteld, 
waarbij is gekozen het breedste scenario uit 
te werken: “VHR compleet”. In dit scenario 
moet niet alleen monitoring gerealiseerd 
worden voor de verplichte rapportages van 
de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar is ook 
meer informatie gewenst over hoe het met 
de natuur buiten de Natura 2000 gebieden, 
habitattypen en beschermde soorten gaat. 
Ook informatie over algemene soorten en 
cultuurgebieden wordt daarin dus belangrijk.

Inmiddels is in ieder geval duidelijk hoe de 
‘governance’, d.w.z. de aansturing van de 
monitoring er uit moet gaan zien. Een goede 
governance is noodzakelijk in verband met 
de komende uitbreiding van de monitoring 
en de vele partijen die daarbij betrokken 
zijn. Monitoring voor het Programma Natuur 
is immers een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van o.a. het rijk (het ministerie van 
LNV, Rijkswaterstaat), provincies en terrein-
beheerders en het gaat niet alleen over 
monitoring van soorten en habitattypen, 
maar ook over monitoring van maatregelen 
en milieucondities. Om dit efficiënt te 
kunnen aansturen zullen deze partijen op de 
hoogte moeten zijn van elkaars plannen, 
activiteiten en mogelijkheden en met elkaar 
afspraken moeten maken over wie wat waar 
doet en met welke middelen. Daarnaast zijn 
ook afspraken nodig over databeheer, 

databeschikbaarheid, analyses en rapportages/
publicatie. Er zal bovendien getoetst moeten 
worden of de gezamenlijke inspanningen 
daadwerkelijk de gewenste informatiebehoef-
te dekken en waar nodig juridisch stand 
houden. 

De huidige aansturing van het NEM met 
Stuurgroep en Kernteam heeft min of meer 
model gestaan voor de veel bredere governan-
ce die nodig is voor het gehele pakket aan 
natuurmonitoring van alle overheden: zowel 
voor het Programma Natuur als voor de 
stikstofwetgeving en het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG). De huidige (NEM-)
stuurgroep Monitoring Natuur krijgt er dus 
taken bij (en wordt ‘Stuurgroep Monitoring en 
Informatievoorziening Natuur’). Tegelijk wordt 
de Stuurgroep ook versterkt door meer 
mandaat. Onder de Stuurgroep komen naast 
het Kernteam NEM ook andere kernteams en 
(tijdelijke) werkgroepen, waaronder o.a. een 
Kernteam Natuurherstelmaatregelen, een Kern-
team Omgevingscondities en een Kernteam 
Datamanagement. Aangezien de taak van de 
Stuurgroep hiermee aanzienlijk wordt ver-
zwaard, zal deze ondersteund gaan worden 
door een secretariaat dat o.a. zorg zal gaan 
dragen voor de voorbereiding van de besluit-
vorming in de Stuurgroep en een goede 
informatie-uitwisseling tussen Stuurgroep en 

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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Veeleer is het een werkdocument dat een stapsgewijze 
ontwikkelingsrichting voor de monitoring aangeeft, 
met het jaar 2030 als horizon. Het gaat uit van de 
huidige natuurdoelen en bouwt voort op wat er nu al 
aan monitoring beschikbaar is. Ook borgt het de 
financiële dekking voor deze ontwikkelingen. Het 
vervolgt en versnelt daarmee de ontwikkelingen die 
ook het NEM de afgelopen 20 jaar hebben gekenmerkt. 
De bedoeling is om tegen 2030 een zo compleet 
mogelijke natuurmonitoring te realiseren.

Tom van der Meij (CBS) en Dennis van Schaardenburg 
(MinLNV)

Kernteams, maar ook tussen Kernteams onderling en met 
bijv. soortenorganisaties en terreinbeheerders.

Een van de eerste zaken waarover de Stuurgroep 
besluiten zal gaan nemen betreft de plannen die in de 
Businesscase Uitvoeringsprogramma Natuur een plaats 
gaan krijgen. Aan de businesscase wordt al enige tijd 
gewerkt en over de voorstellen daarin zullen eind dit 
jaar besluiten worden genomen. Het gaat daarbij 
overigens om hoofdlijnen. De businesscase is geen gede-
tailleerd alomvattend plan voor uitvoering van de 
monitoring van alle soorten, habitattypen en natuurge-
bieden waarvoor informatie noodzakelijk wordt geacht. 
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Het Landelijk Meetnet Flora laat klimaateffecten zien

bomen niet meegenomen, omdat deze vaak zijn 
aangeplant. Verder is de bedekking van soorten bij  
het middelen wel meegenomen, dat wil zeggen dat 
soorten die een hogere bedekking hebben in een 
opname zwaarder zijn meegeteld. De CTI neemt vanaf 
het begin van het meetnet toe in Nederland (zie figuur 
1). Warmteminnende soorten die toenemen zijn 
bijvoorbeeld kraailook en klimopereprijs. Koudemin-

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de flora en 
fauna. Het is al vaker geconstateerd dat daardoor 
warmteminnende soorten in Nederland vooruitgaan in 
de laatste tientallen jaren en koudeminnende soorten 
juist achteruit. Die trends zijn te zien in diverse NEM-
meetnetten, waaronder die van broedvogels en dagvlin-
ders (Van Swaay et al. 2018). 

Het effect van klimaatverandering blijkt ook te vinden 
in de gegevens van het Landelijk Meetnet Flora. Dat is 
het meetnet waarin de provincies vegetatie-opnamen 
laten maken door professionele veldmedewerkers op 
vaste locaties. In het LMF worden plots niet elk jaar 
onderzocht, maar eens in de 3-4 jaar. Het totaal aantal 
LMF-plots ligt rond de 10.000. Het LMF loopt vanaf 
1999.
 
Van elke vegetatie-opname is het gemiddelde tempra-
tuurgetal bepaald. Dat komt tot stand door de zoge-
naamde Species Temperature Index (STI) van alle 
plantensoorten in de opname te middelen. Deze STI is 
door Sparrius et al. (2018) bepaald en staat voor de 
gemiddelde jaartemperatuur in het verspreidingsge-
bied van een soort in Europa. Bij de berekening van 
het gemiddelde temperatuurgetal per opname - ook 
wel Community Temperature Index genoemd -  zijn 

Fig. 1. Gemiddelde temperatuurgetal (Community 
Temperature Index) van plantensoorten per opname.

 

 

 

Data: 

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2017 2018-2020 
7,483567 7,503647 7,521402 7,527291 7,545313 7,568485 

 

Fig. 1. Gemiddelde temperatuurgetal (Community Temperature Index) van plantensoorten per 
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Abundantie-graadmeters van planten met behulp van het LMF

vervolgens geaggregeerd tot graadmeters. Een voor-
beeld van het resultaat is de ontwikkeling van kenmer-
kende plantensoorten van droge en natte duinen  
(zie figuur 2). 

In droge duinen is de ontwikkeling negatief. Kenmer-
kende soorten gaan daar namelijk achteruit. Dat komt 
door het dichtgroeien van duingraslanden met grassen 
en struiken. Die neergaande trend komt overeen met 

De NEM-meetnetten worden veel gebruikt voor het 
samenstellen van natuurgraadmeters voor verschillende 
biotopen, zoals voor bos, duinen en heide. Daarbij 
worden de indexcijfers per jaar van een aantal kenmer-
kende soorten gecombineerd, met de idee dat een 
toename van kenmerkende soorten op een positieve 
ontwikkeling van de natuurkwaliteit wijst en afname 
juist op een negatieve ontwikkeling. 

De beschikbare natuurgraadmeters bevatten meestal 
alleen diersoorten, omdat er weinig trends in de abun-
dantie van plantensoorten per biotoop beschikbaar zijn. 
Afgelopen jaar is een methode beschikbaar gekomen om 
veranderingen in de bedekking van plantensoorten te 
bepalen op basis van vegetatie-opnamen van het 
Landelijk Meetnet Flora. De trend in de bedekking van 
plantensoorten is berekend met behulp van betaregres-
sie; dat is een statistische methode die rekening houdt 
met de eigenaardigheden van vegetatiedata (zie ook de 
NEM-Nieuwsbrief van 2021). 

De veranderingen in de bedekking zijn voor zoveel 
mogelijk soorten bepaald; in totaal lukte het voor 
ongeveer 700 soorten; dat is ongeveer de helft van het 
totaal aantal inheemse plantensoorten. Dat zijn vooral 
de algemenere soorten; van zeldzame soorten zijn er te 
weinig data in het LMF voorhanden om een trend te 
kunnen berekenen. De veranderingen in bedekking zijn 
zowel landelijk berekend als per biotoop en uitgedrukt in 
indexcijfers met de eerste meetperiode op 100, zoals dat 
ook bij de cijfers van diersoorten vaak gebeurt. Veel plots 
zijn inmiddels zes keer onderzocht in 1991-2020 en dat 
levert dan zes indexcijfers op een rij per soort. De indexcij-
fers betreffen hier dus geen jaren zoals bij die gebaseerd 
op diersoorten, maar perioden van een paar jaar.

Van alle gemeten soorten is vervolgens de mate van 
kenmerkendheid voor een bepaald biotooptype bepaald. 
De indexcijfers van de meest kenmerkende soorten zijn 

nende soorten die afnemen zijn onder meer gewone 
engelwortel en bochtige smele.

De veranderingen in CTI zijn geleidelijk, maar niet 
bijzonder groot. Dezelfde verandering in CTI van 
ongeveer 0.08 graden in twintig jaar werd gevonden 
in een eerder onderzoek waarin de CTI van planten-
soorten werd bepaald met behulp van NDFF-data in 
hokken van 1 km x 1 km (Van Swaay et al. 2018). De 
werkelijke temperatuurstijging in de afgelopen twintig 
jaar is aanzienlijk hoger. Van Swaay et al. (2018) 
trekken daaruit de conclusie dat veel soorten de 
klimaatverandering niet kunnen bijbenen. Dat geeft 
aan dat er nog grote veranderingen in de vegetatie 
zijn te verwachten in de toekomst. Het LMF bevestigt 
dus het beeld dat we uit andere datasets al kennen. 

Met het LMF wordt het mogelijk om gedetailleerd te 
onderzoeken in welke mate warmte- en koudemin-
nende plantensoorten in abundantie veranderen. Of 
alleen klimaatverandering daarin een rol speelt is 
overigens niet zeker. 

Arco van Strien (CBS)

Literatuur

Sparrius, L. B., G.G. van der Top & C.A.M. van Swaay (2018). An approach 

to calculate a Species Temperature Index for flora based on open data. 

Gorteria 40:73-78.

Swaay, Chris van, Chris van Turnhout, Laurens Sparrius, Roy van 

Grunsven, Jurriën van Deijk, Arco van Strien & Sarah Doornbos (2018). 

Hoe onze flora en fauna veranderen door klimaatverandering. De 

Levende Natuur De Levende Natuur 119: 256-259. 
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de trend in de korstmossen van de duinen die al eerder 
met LMF-data is bepaald. 
In natte duinen daarentegen lijkt er juist sprake van een 
positieve ontwikkeling. De toename van kenmerkende 
soorten daar is het gevolg van het vernatten van de 
duinen in een aantal gebieden. 
Voorbeelden van kenmerkende soorten die in droge 
duinen achteruitgaan zijn kandelaartje en buntgras. 
Voorbeelden van kenmerkende soorten die in natte 
duinen toenemen zijn moeraswespenorchis en gewone 
waternavel. 

Dergelijke natuurgraadmeters van planten worden 
begin volgend jaar in het nieuwe Living Planet Report 
opgenomen. Ook enkele provincies toonden interesse 
in deze toepassing van de LMF-data voor hun natuur-
rapportages. Er zijn in het LMF echter te weinig data 
om deze graadmeters per provincie te kunnen maken, 
zeker van minder algemene soorten. Een alternatief in 
de vorm van de gesommeerde bedekking van kenmer-
kende plantensoorten per periode is echter wel 
mogelijk. Die graadmeters zijn in 2022 voor de provin-
cie Groningen en Zeeland gemaakt en zullen naar 

Aantalsmonitoring van het vliegend hert (Lucanus cervus)

In het kader van het NEM volgt EIS-Kenniscentrum 
Insecten de verspreiding van vijf keversoorten, allen 
vermeld op bijlage II van de Habitatrichtlijn. Het gaat om 
de brede geelgerande waterroofkever, de gestreepte 
waterroofkever, de juchtleerkever, de vermiljoenkever en 
het vliegend hert. De vier eerst genoemde soorten 
worden ook vermeld op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 
Voor het vliegend hert (en de gestreepte waterroofkever) 
worden ook structureel aantalsgegevens verzameld. 

Sinds 2003 brengt Stichting EIS de verspreiding van het 
vliegend hert in kaart. Daar is altijd al de hulp van 
vrijwilligers bij ingeschakeld. De soort komt in Neder-
land voor op de Veluwe, in Twente, het Rijk van Nijme-
gen, Midden- en Zuid-Limburg. De Veluwe en Zuid-Lim-
burg vormen het zwaartepunt van de Nederlandse 
populatie. In het verleden kwam de soort ook nog voor 
in Noord-Brabant, maar daar is hij verdwenen. Momen-
teel beslaat het verspreidingsgebied 423 kilometerhok-
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Fig. 2. Natuurgraadmeters op basis van de bedekking 
van kenmerkende plantensoorten van de duinen.

Duinen kenmerkende plantensoorten
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ken, verspreid over 36 atlashokken (5 x 5 km). Het 
vliegend hert houdt zich voornamelijk op in bosranden, 
houtwallen en holle wegen, maar bijvoorbeeld ook in 
tuinen. 

In aanvulling op het verzamelen van verspreidingsgege-
vens, is 2018 een meetprogramma gestart waarbij op 
vaste routes tellingen van het vliegend hert worden 
gedaan. Het verzamelen van aantalsgegevens is nodig 
omdat voor soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 
geldt dat de landelijke populatietrend moet worden 
gerapporteerd. Vrijwilligers van EIS bemonsteren 
jaarlijks in de vliegtijd (van eind mei tot eind juli) 
wekelijks vaste routes. De herhaling binnen het seizoen 
maakt het mogelijk wat sneller een betrouwbare trend 
te berekenen. 

Het vliegend hert komt voor in een groot deel van 
Europa. De Europese lidstaten hebben gekozen voor 
één telmethode om de rapportageverplichting aan de 
EU eenduidig in te vullen. De hoop is om op termijn niet 
alleen in Nederland een trend te kunnen berekenen 
maar deze ook onderling te kunnen vergelijken met die 
uit andere landen en uiteindelijk hopelijk een Europese 
trend te kunnen genereren.
Hoe gaat het nu met het vliegend hert in ons land? De 
soort zich de laatste jaren steeds verder uit te breiden in 

de meeste leefgebieden, m.a.w. het verspreidingsgebied 
is groter geworden. In de periode 2001-2011 zijn er 
waarnemingen gedaan in 376 kilometerhokken en in de 
periode 2012-2022 waren dat er 570. Het aantal doorge-
geven waarnemingen is ook meer dan verdubbeld in die 
periode, van ruim 2500 naar bijna 6500. De aantalstrend 
voor de periode 2018-2021 wijst juist op een afname. 
Die aantalstrend is echter nog niet zo betrouwbaar en 
dat is ook wel gebruikelijk bij zo’n korte periode 
waarover de trend berekend is. Kortom: vooral door-
gaan met tellen!

John Smit (EIS) en Marnix de Zeeuw (CBS)

Links en literatuur

Smit, J.T. (2021). Beoordelingskader doelrealisatie instandhoudingsdoel-

stelling van het vliegend hert in Natura 2000-gebied Veluwe. Rapport: 

EIS2021-02, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden.  

[https://tinyurl.com/2jv3dvje]

Smit, J.T. (2019). Pilot 2018-2019 monitoring vliegend hert in het Natura 

2000-gebied Veluwe. Rapport: EIS2019-32, EIS Kenniscentrum Insecten, 

Leiden. [https://tinyurl.com/bd68pvs3]

https://www.eis-nederland.nl/vliegendhert

http://www.stagbeetlemonitoring.org/

NEM in de nacht

Nachtvlinders. Er komen meer dan 2400 soorten voor in 
Nederland, en veel daarvan zijn voor citizen scientists 
niet moeilijk om te vangen en te tellen. Veel soorten zijn 
ook nog eens prachtig fotogeniek, volgens kenners. 
Waarom is er dan geen meetprogramma voor nachtvlin-
ders in het NEM? Is dat omdat de determinatie van 
soorten vaak lastig is? Of omdat maar weinig mensen 
bereid zijn vrijwillig ’s nachts de boer op te gaan? 
Het antwoord is simpel voor wie het NEM al wat langer 
kent: er was geen meetprogramma voor nachtvlinders 
omdat er geen belangrijke beleidsvraag mee beant-
woord kon worden. Er is bijvoorbeeld geen Rode Lijst 
nachtvlinders. En op de Habitatrichtlijn staan maar een 
paar nachtvlinders, die ondergebracht zijn bij het 
dagvlindermeetnet. Zo’n duidelijke informatiebehoefte 
vanuit het beleid is een voorwaarde voor financiering 
van NEM-meetnetten. Niet ‘nice to know’ maar ‘need to 
know’ (zie NEM-nieuwsbrief 11). 

Maar sinds kort is die beleidsmatige basis voor een 
nachtvlindermeetnet er wel: een nieuw meetdoel van 
het NEM is het volgen van de biodiversiteit van insec-
ten. Dat meetdoel is mede opgesteld naar aanleiding 
van de verontrustende publicaties over de sterke 
achteruitgang van insecten. Al snel viel het oog van het 
NEM op het nachtvlindermeetnet dat de Vlinderstich-
ting aan het opbouwen was. Deelnemers aan dat 
meetnet plaatsen een emmer met een LED-lamp een 

nacht lang in hun tuin, in de natuur of ergens in 
agrarisch gebied. De nachtvlinders die op het licht 
afkomen belanden in de emmer en worden de volgen-
de ochtend gefotografeerd en geteld. De foto’s worden 

routetype
BIMAG

Meetnet nachtvlinders

routetype
BIMAG

Meetnet nachtvlinders

[https://tinyurl.com/2jv3dvje] 
[https://tinyurl.com/bd68pvs3]
https://www.eis-nederland.nl/vliegendhert 
http://www.stagbeetlemonitoring.org/ 


Het Nieuwe Strepen: trefkansen en verspreidingstrends van vaatplanten

In het kader van het NEM, zijn FLORON en het CBS tien 
jaar geleden begonnen met Het Nieuwe Strepen, een 
meetprogramma dat specifiek gericht is op betrouwbare 
verspreidingstrends van vaatplanten. Het idee achter dit 
meetprogramma is dat er twee of meer inventarisaties 
van een kilometerhok plaatsvinden binnen één seizoen, 
door verschillende groepjes floristen, waardoor je 
betrouwbare schattingen kunt maken van hoe makkelijk 
of moeilijk het is om elke plantensoort te vinden en op 
naam te brengen, ook wel de trefkans genoemd. En 
hiermee krijg je een schatting van welke soorten de 

floristen wel eens missen, en daarmee wat het werkelijke 
areaal van een soort is en hoe dat verandert met de tijd. 

Met acht jaar aan data (2012-2019) hebben we een 
evaluatie gedaan van hoe Het Nieuwe Strepen loopt en 
wat de zeggingskracht is om te detecteren of een soort 
aan het afnemen is. Voor plantensoorten met een heel 
lage trefkans wordt de schatting van hun verspreidings-
gebied - en dus ook de trend – vaak te onbetrouwbaar. 
De eerste drie jaren van het meetprogramma waren nog 
opstarten, maar vanaf 2015 worden er jaarlijks met meer 
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verstuurd naar de Vlinderstichting, waar experts de 
soorten determineren.

Inmiddels zijn er zo’n 1000 meetpunten, die mooi 
verspreid door het land liggen. Het NEM ziet het poten-
tiele belang en ondersteunt het meetnet al enkele 
jaren. Afhankelijk van een statistische evaluatie die het 
CBS momenteel uitvoert, zou het binnenkort aan de 
lijst van NEM-meetnetten kunnen worden toegevoegd. 
De eerste resultaten laten zien dat voor de eerste 
soorten significante trends kunnen worden berekend. 
Maar trends van afzonderlijke soorten zijn niet het 
primaire meetdoel van het meetnet. Uit praktisch 
oogpunt en aansluitend op de publicaties over de 
afname van insecten, is het meetdoel afgebakend tot 
het volgen van de trends in de totale biomassa aan 
nachtvlinders en het totaal aantal individuen, los van 
de soort.

Een interessant deelproject in het nachtvlindermeetnet 
ligt in agrarisch gebied: het BIMAG (Boeren Insecten 
Monitoring Agrarisch Gebied). In dit initiatief van 
LTO-Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting worden 
door inmiddels zo’n 100 agrarische ondernemers in 
dezelfde nacht drie LED-emmers geplaatst: een op het 
erf, een op een perceel met regulier beheer en een op 
een plek met natuurvriendelijk beheer. Op deze manier 
hopen de deelnemers meer inzicht te krijgen in welke 
maatregelen een positief effect hebben op de biodiversi-
teit in het agrarisch gebied. Voor het nachtvlindermeet-
net dekt het BIMAG het grootste deel van de meetpun-
ten in agrarisch gebied. Een flink aantal deelnemende 
boeren plaatst en controleert zelf de emmers. Een 
nieuwe groep vrijwilligers gaat dus letterlijk ’s nachts  
de boer op.

Leo Soldaat (CBS) en Martin Poot (CBS)
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dan 100 strepende floristen een kleine 500 kilometer-
hokken geïnventariseerd. Voor 967 soorten van 1244 
gevonden soorten vaatplanten konden we trefkansen 
berekenen. Deze waren gemiddeld zo’n 43%, maar dit 
percentage varieerde uiteraard sterk tussen soorten, en 
hing af van of een bezoek tijdens het bloeiseizoen was 
en hoe lang de floristen aan het zoeken waren geweest 
(Figuur 1). Daarmee kon ook gesimuleerd worden dat de 
kans om gevonden te worden (indien aanwezig) sterk 
toenam, tot rond de 75%, als de gemiddelde bezoek-
duur zou worden opgeschroefd van 4,2 tot 12 uur. Dit is 
het type gegevens dat gebruikt kan worden om de 
waarnemers en het meetnet zo nodig bij te sturen. We 
kunnen nu bijvoorbeeld ook bepalen of je mogelijke 
toekomstige afnames in het verspreidingsgebied 

daadwerkelijk kunt aantonen als het meetprogramma 
tenminste op dezelfde voet doorgaat. Bij een afname 
van 10% in verspreiding kan dit al voor 246 van de 967 
soorten (met een statistische power van 80-100%), en 
uiteraard neemt dat aantal toe naarmate de afname 
sterker zou zijn (Figuur 2).

Een volgende inventarisatieronde van deels dezelfde 
kilometerhokken is nu gaande, om deze toe en afnames 
te kunnen vaststellen. Zodoende levert Het Nieuwe 
Strepen waarschijnlijk over enkele jaren betrouwbare 
verspreidingstrends voor een groot aantal soorten 
vaatplanten.

Jelle van Zweden (CBS)

Op weg naar open natuurdata

Het belang van natuurgegevens (data) en open toegang 
daartoe (‘open data’) nemen snel toe. Het Programma 
Natuur, onderdeel van de Wet Stikstofreductie en 
Natuurherstel gaat extra gegevens vragen om de staat 
van instandhouding van natuur en het effect van 
maatregelen te bepalen. Vanwege de alarmerende 
berichten over de afname van de biodiversiteit willen 
veel overheden de biodiversiteit herstellen en weten of 
hun inspanningen effectief zijn. 

Gegevens inwinnen (monitoren) en opslaan is één ding, 
er toegang toe hebben is weer wat anders. Het rijk heeft 
een open data beleid: data die in opdracht van overhe-
den zijn verzameld, moeten voor iedereen zijn in te zien 
en beschikbaar zijn. Burgers en maatschappelijke 
organisaties eisen dit ook, dat zien we bij Covid en de 
stikstofdiscussie. 

Maar bij natuurdata zijn er wel wat uitdagingen. De 
opslag is versnipperd over veel organisaties, en er is 
achterstand omdat natuurdata voorheen minder 
prioriteit kregen dan bijvoorbeeld data van giftige 
stoffen.

Rijkswaterstaat heeft nu samen met Sovon en Wagenin-
gen Marine Research een belangrijke stap gezet: 
gegevens uit de landelijke meetnetten van vogels, 
vissen, bodemdieren en waterplanten van de meeste 
rijkswateren zijn nu voor iedereen in te zien en te 
downloaden. In het voorjaar organiseerde RWS hierover 
een druk bezocht webinar met deelnemers van overhe-
den, terreinbeheerders en soortenorganisaties.

Open data gaat over vinden (wat is er, waar staat het), 
begrijpen (wat stelt het precies voor, welke data zijn 
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Het Nieuwe Strepen: trefkansen en verspreidingstrends van vaatplanten 
 

In het kader van het NEM, zijn FLORON en het CBS tien jaar geleden begonnen met Het Nieuwe 
Strepen, een meetprogramma dat specifiek gericht is op betrouwbare verspreidingstrends van 
vaatplanten. Het idee achter dit meetprogramma is dat er twee of meer inventarisaties van een 
kilometerhok plaatsvinden binnen één seizoen, door verschillende groepjes floristen, waardoor je 
betrouwbare schattingen kunt maken van hoe makkelijk of moeilijk het is om elke plantensoort te 
vinden en op naam te brengen, ook wel de trefkans genoemd. En hiermee krijg je een schatting van 
welke soorten de floristen wel eens missen, en daarmee wat het werkelijke areaal van een soort is en 
hoe dat verandert met de tijd.  

Met acht jaar aan data (2012-2019) hebben we een evaluatie gedaan van hoe Het Nieuwe Strepen 
loopt en wat de zeggingskracht is om te detecteren of een soort aan het afnemen is. Voor 
plantensoorten met een heel lage trefkans wordt de schatting van hun verspreidingsgebied - en dus 
ook de trend – vaak te onbetrouwbaar. De eerste drie jaren van het meetprogramma waren nog 
opstarten, maar vanaf 2015 worden er jaarlijks met meer dan 100 strepende floristen een kleine 500 
kilometerhokken geïnventariseerd. Voor 967 soorten van 1244 gevonden soorten vaatplanten konden 
we trefkansen berekenen. Deze waren gemiddeld zo’n 43%, maar dit percentage varieerde uiteraard 
sterk tussen soorten, en hing af van of een bezoek tijdens het bloeiseizoen was en hoe lang de 
floristen aan het zoeken waren geweest (Figuur 1). Daarmee kon ook gesimuleerd worden dat de 
kans om gevonden te worden (indien aanwezig) sterk toenam, tot rond de 75%, als de gemiddelde 
bezoekduur zou worden opgeschroefd van 4,2 tot 12 uur. Dit is het type gegevens dat gebruikt kan 
worden om de waarnemers en het meetnet zo nodig bij te sturen. We kunnen nu bijvoorbeeld ook 
bepalen of je mogelijke toekomstige afnames in het verspreidingsgebied daadwerkelijk kunt aantonen 
als het meetprogramma tenminste op dezelfde voet doorgaat. Bij een afname van 10% in verspreiding 
kan dit al voor 246 van de 967 soorten (met een statistische power van 80-100%), en uiteraard neemt 
dat aantal toe naarmate de afname sterker zou zijn (Figuur 2). 

Een volgende inventarisatieronde van deels dezelfde kilometerhokken is nu gaande, om deze toe en 
afnames te kunnen vaststellen. Zodoende levert Het Nieuwe Strepen waarschijnlijk over enkele jaren 
betrouwbare verspreidingstrends voor een groot aantal soorten vaatplanten. 
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geschikt voor mijn doel) en gebruiken (kan ik er echt 
bij). We gaan de data vindbaar maken door ze via één 
site te ontsluiten (waterinfo-extra.rws.nl) en geïnteres-
seerden de weg erheen te wijzen via berichten op 
sociale media. En via de zoekmachines, maar dat is nog 
work-in-progress.

Via een viewer kan de gebruiker voor hem relevante 
meetpunten en soorten gegevens aanklikken. Beschrij-
vingen van de data (metainformatie) helpen de gebrui-
ker verder om te beoordelen om wat voor data het 
precies gaat en dus of het bruikbaar is.

Doel van het webinar was informeren en inspireren. 
Dat is gelukt, zo bleek uit de reacties. We hopen dat 
overheden meer werk gaan maken van een betere 
ontsluiting. Een belangrijke lopende ontwikkeling is de 
transitie Nationale Databank Flora en Fauna: binnen ca 
twee jaar worden alle ca. 150 miljoen waarnemingen 
open data. Er zijn wel beperkingen voor kwetsbare 

soorten, zoals bij locatiegegevens van zeldzame 
orchideeën. Maar voor veel analyses en rapportages 
zijn gegevens nodig die volgens een vast protocol zijn 
verzameld. Die gegevens staan nu alleen bij de soorten-
organisaties en Sovon. Nu vragen overheden voor die 
analyses elke keer apart gegevens op bij al die afzon-
derlijke organisaties. Dat is erg omslachtig. Daarom 
gaat RWS met de andere overheden en de soortenorga-
nisaties verkennen of en hoe zij de data als open data 
kunnen aanbieden. Dat moet wel gebeuren in goed 
overleg met de data-eigenaren: de ca 20.000 vrijwilli-
gers die het leeuwendeel van deze gegevens hebben 
verzameld.

Dat is mijn droom: dat de overheid, met zorgvuldige 
omgang met waarnemer en waarnemingen, de gege-
vens binnen een paar jaar zo goed mogelijk voor ieder 
vindbaar, begrijpelijk en bruikbaar maakt.

Jaap Graveland (Rijkswaterstaat-WVL)  
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Bronnen:
NEM gegevens zijn veelal afkomstig van vrijwillige waarne-
mers die worden aangestuurd door soortenorganisaties.  
Dit betreft:

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, incl. vleermuizen)
Tevens worden gegevens door het NEM betrokken van o.a. 
RWS, provincies en NDFF.
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