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Inhoud

Het natuurpact bezegelt de afspraken 
tussen rijk en provincies over de decentrali
satie van het natuurbeleid. Maar het is ook 
startpunt van allerlei nieuwe ontwikke
lingen en nieuwe samenwerkingsverban
den, waarbij alle betrokken partijen nog 
wat onwennig de eigen en elkaars positie 
aftasten. In dit krachtenspel is ook de vraag 
hoe het NEM en de provinciale monitoring 
zich tot elkaar verhouden. We spreken 
daarover met Anne Schmidt, projectleider 
bij de WOTinformatievoorziening Natuur 
en eerste auteur van het rapport ‘Naar een 
samenhangend monitoring en beoor
delingssysteem voor natuurbeleid’.

“We hebben op verzoek van EZ en BIJ12 in 
dit rapport alleen gekeken naar de rappor
tageverplichtingen  op grond van de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn”, zegt 
Anne, “nog niet naar de provinciale voort
gangsrapportages over bijvoorbeeld de 
kwaliteit van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). De EUverplichtingen veranderen 
natuurlijk niet door de decentralisatie en 
daarom is het belangrijk dat de informatie
voorziening daarvoor intact blijft. Het NEM 
was daar al op afgestemd en dus was het 
vooral de vraag of de provinciale WMBN 
(Werkwijze Monitoring en Beoordeling 
Natuurkwaliteit) die rol zou kunnen 
overnemen of ondersteunen”.

De WMBN gaat uit van het principe van 
meervoudig gebruik van éénmalig inge
zamelde gegevens. Oftewel: met de provin
ciale gegevensverzameling zou je ook de 
landelijke gegevensbehoefte moeten 
kunnen vervullen. Toch blijkt dit met de 
WMBN aanpak vaak niet te kunnen. Anne: 
“Elk meetdoel vereist een bepaalde meet
strategie (qua meetvariabele, meetfrequen
tie, meetdichtheid, etc.) en de meetstrategie 
van de WMBN is niet zondermeer geschikt 

voor de toetsing van de landelijke instand
houdingsdoelen van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. In de WMBN ligt de nadruk op 
de beoordeling van de kwaliteit van de 
beheertypen in het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en de habitattypen en leefgebieden in 
het Natura 2000netwerk. De WMBN is niet 
geschikt om de landelijke verspreiding en 
populatiegrootte van beschermde soorten in 
beeld te brengen. Per gebied en beheer of 
habitattype kan de monitoring  verschillen. 
Voor de landelijke trend in populatiegrootte 
van HRsoorten moet overal op dezelfde wijze 
geteld worden, dus in alle gebieden en beheer 
of habitattypen en ook in het boerenland als 
de soort daar toevallig voorkomt. Bovendien 
moet daarvoor veel vaker geteld worden dan 
eens per zes jaar waar de WMBN vanuit gaat 
en wil men ook aantallen weten (niet alleen de 
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Om het milieu te sparen willen 
we graag meer nieuwsbrieven 
digitaal verspreiden. Wanneer  
u deze nieuwsbrief voortaan 
alleen nog digitaal wil ontvan
gen, wordt u verzocht dit aan  
de redactie door te geven onder 
vermelding van uw emailadres 
of uw adresgegevens door te 
geven via www.netwerkecolo
gischemonitoring.nl.

Anne Schmidt

http://www.netwerkecologischemonitoring.nl
http://www.netwerkecologischemonitoring.nl
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aan of afwezigheid). Omgekeerd geldt trouwens ook 
dat het NEM niet altijd goed bruikbaar is voor moni
toring van gebieden of typen. Het NEM bevat vooral 
steekproeftellingen die (qua meetdichtheid) niet 
geschikt zijn om de oppervlakte en de kwaliteit van een 
habitattype in een gebied te beoordelen.”

Jullie conclusie is dus dat het NEM door provincies 
omarmd zou moeten worden? Anne: “Dat lijkt me wél, 
want het NEM is in ieder geval onmisbaar voor de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijnrapportages en kan 
waarschijnlijk ook goed voor de provinciale voortgangs
rapportages worden gebruikt; dat wordt dit jaar 
onderzocht. Wie de verantwoordelijkheid draagt voor 
het NEM, is een andere vraag. In het Bestuursakkoord 
Natuur staat dat rijk en provincies gezamenlijk een 
monitoringsystematiek uitwerken die niet verder gaat 
dan de Europese rapportageverplichting. Die systema
tiek, de WMBN dus, is in ieder geval onvoldoende voor 
al deze verplichtingen. Daar moet het NEM dus bij.

Kun je stellen dat we met het NEM: voor trends van 
soorten, en WMBN: voor habitattypen, aan de EUver
plichtingen kunnen voldoen? Anne: “Nee, want geen 
van beide systemen is bijvoorbeeld erg geschikt om de 
informatiebehoefte voor mariene soorten te leveren. 
Voor de Kaderrichtlijn Marien zijn ook meetsystemen 
van RWS en IMARES van belang. Voor verspreidings
trends wordt verder ook veel gebruik gemaakt van losse 
waarnemingen uit de NDFF. Daarnaast kan de afstem
ming en harmonisatie verbeteren. Zo zou je de beheers
plannen en gebiedsbeoordelingen veel beter kunnen 
laten aansluiten op de VR en HRverplichtingen; dat 
maakt monitoring eenvoudiger. Ook harmonisatie van 
de soortselecties van beheertypen en habitattypen lijkt 
ons gewenst. In een vervolg gaan we daarom het hele 
systeem nog doorlichten. Voorlopig is er dus nog wel 
werk aan de winkel.”

Tom van der Meij (CBS)

Literatuur: Schmidt, A.M., R.J. Bijlsma, L. Soldaat, 
C.A.M. van Turnhout, C.A.M. van Swaay, D. Zoetebier en 
I. Woltjer, 2015. Naar een samenhangend monitoring 
en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid; Deel I. 
Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de 
werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk 
en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages. 
Wageningen, Alterra Wageningen UR, Alterrarapport 
2645.

Ruim zeven jaar heeft Wilmar Remmelts als beleids
medewerker bij het ministerie van Economische Zaken 
het NEM onder haar hoede gehad. Dat stokje draagt ze 
nu over aan Frank Tillie. Door alle bij het NEM betrokken 
partijen werd Wilmar’s inzet en deskundige inbreng zeer 
waardevol gevonden; waarvoor zeer veel dank! Haar 
opvolger wensen we uiteraard zeer veel succes toe in dit 
complexe werkveld. We hebben er alle vertrouwen in dat 

we ook met hem een goede relatie zullen opbouwen. 
Wilmar verdwijnt overigens niet helemaal buiten beeld, 
omdat zij zich vanuit het ministerie met onder meer de 
Conventie van Bern en daarmee ook de Rode Lijsten 
gaat bezighouden. Met die nieuwe klus wensen we ook 
haar veel succes!

Kernteam NEM

Wisseling van de wacht bĳ  EZ



Nieuwsbrief NEM, 16, oktober 2015, pagina 3

Door de decentralisatie 
van het natuurbeleid 
bestaat er bij provincies 
veel belangstelling voor 
provin ciale natuurgraad
meters. Daarnaast heeft 
ook het Plan bureau voor 
de Leef omgeving (PBL) 
behoefte aan zulke 
graadmeters, ten behoeve 
van de driejaarlijkse 
evaluatie van het Natuurpact. Daarom heeft BIJ12 (de 
uitvoeringsorganisatie van de provincies) aan het CBS 
opdracht gegeven om provinciale natuurgraadmeters 
te ontwikkelen. Het CBS zal de graadmeters opleveren 
vóór de eerste evaluatie van het Natuurpact door het 
PBL in 2016.

Een deel van de graadmeters waaraan het PBL behoefte 
heeft kan nu al zonder extra inzet van het CBS samen
gesteld worden, omdat ze gebaseerd zijn op goed 
gevalideerde trends van soorten. Dit betreft met name 
landelijke trendberekeningen die het CBS uitvoert in 
het kader van het NEM. Voor graadmeters die betrek
king hebben op kleinere geografi sche eenheden 

(provincies) worden wel al trends van soorten berekend 
als er voldoende meetpunten zijn (zie fi guur) maar deze 
zijn nog onvoldoende gevalideerd. Hiervoor moet het 
CBS investeren in het verder ontwikkelen en testen van 
de methoden.

Om meer inzicht in te krijgen in de validiteit van 
provinciale graadmeters, gaat het CBS de plausibiliteit 
(d.w.z. de waarschijnlijkheid van de trend van de soort, 
gezien de trend in andere provincies/landelijk) en de 
representativiteit (zijn de provinciale meetpunten 
representatief voor de soort?) onderzoeken. Daarnaast 
zullen provinciale graadmeters vaak noodgedwongen 
op een beperkt aantal soorten gebaseerd worden. 
Daarom moet onderzocht worden hoe gevoelig de 
graadmeters zijn voor het toevoegen of weglaten van 
een of enkele soorten (robuustheid).

Na de ontwikkeling van de graadmeters kan het CBS met 
beperkte inzet jaarlijks een set gevalideerde provinciale 
graadmeters berekenen, die gebruikt kunnen worden 
voor provinciale natuurrapportages en voor de driejaar
lijkse evaluatie van het Natuurpact door het PBL.

Richard Verweij (CBS)

CBS ontwikkelt provinciale natuurgraadmeters

Meetpunten broedvogel-
projecten periode 
2009–2014 (exclusief 
kolonievogels)
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Het Wereld Natuur Fonds berekent al jarenlang op 
wereldwijde schaal de Living Planet Index (LPI) als 
maatstaf voor de staat van de biodiversiteit. Ze doet dat 
samen met de Zoological Society London. De LPI geeft 
de gemiddelde veranderingen weer van de populatie
omvang van een groot aantal soorten gewervelde 
dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfi bieën en 
vissen). In navolging van de mondiale LPI heeft het CBS, 
in samenwerking met het WNF, Naturalis en de PGO’s, 
de Nederlandse LPI ontwikkeld. Deze is vanzelfsprekend 
voor het grootste deel gebaseerd op gegevens van het 
NEM en de daarbij betrokken organisaties, maar 
daarnaast zijn ook gegevens gebruikt van andere 
bronhouders. Eind oktober zal WNF Nederland haar 
eerste Living Planet Index Nederland rapport publi
ceren. De LPIindicatoren worden ook gepubliceerd op 
het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), de 

website die het CBS samen met het Planbureau voor de 
Leefomgeving en Wageningen Universiteit en Research
centrum onderhoudt.

Op dit moment is op het CLO al de vorig jaar geïntro
duceerde Nederlandse Living Planet index als indicator 
te vinden. In de update daarvan en de uitbreidingen 
daarop is de LPIberekening op een aantal punten 
verbeterd, onder andere ten aanzien 
van het mee nemen van de foutenmar
ges van de trends van de onderliggen
de soorten. Ook is het aantal soorten 
waarvoor indexen en trends berekend 
worden sterk uitgebreid doordat 
tegenwoordig naast aantalstrends ook 
verspreidingstrends berekend kunnen 
worden. Dit kan dankzij occupancy
modellen (zie eerdere NEM nieuwsbrie
ven) die het mogelijk maken om 
gebruik te maken van zogenaamde 
opportunistische data uit de Nationale 
Databank Flora en Fauna.
Omdat in Nederland veel meetgege
vens beschikbaar zijn, is de Nederland
se LPI uitgebreider dan de interna
tionale, zodat naast zoogdieren, 
broedvogels, reptielen, amfi bieën en 
vissen ook libellen en dagvlinders 
opge nomen zijn. Dit alles is natuurlijk 
grotendeels te danken aan het werk 
van vele vrijwilligers die in Nederland 
actief zijn, voor het grootste gedeelte 
onder de paraplu van het NEM.

Op het CLO zal vanaf eind oktober de LPINederland 
verder uitgesplitst worden naar aparte indicatoren voor 
habitats en leefgebieden. Zo komen er een LPIland, een 
LPIzoetwater en een LPImarien met daaronder voor 
land een verdere onderverdeling in agrarisch landschap, 
stedelijke omgeving en natuurgebieden. De laatste is 
weer verder onderverdeeld in bossen en open natuur
gebieden, met specifi eke aandacht voor de open natuur 
in duinen en heide. Al deze indicatoren kennen een 
selectie van soorten en/of soortgroepen die samen 
opgeteld weer de LPINederland vormen. Deze uitsplit
singen zijn gemaakt om nader te kijken waar het beter 
of slechter gaat met de natuur, hoe de bedreigingen in 
de verschillende leefgebieden uitpakken en welke 
effecten beschermingsmaatregelen hebben. De uitsplit
singen zijn onderdeel van een herziening van de 
CBSnatuurindicatoren op het CLO . Waar mogelijk 
zullen verbanden worden gelegd met  de indicatoren 
voor milieu en ruimte (zoals over verdroging, klimaats
verandering, vermesting, ruimtegebruik  etc.).

We streven er naar om de LPI’s verder uit te breiden met 
nog meer soortgroepen, met name in relatie tot de 
leefgebieden Noordzee, Wadden, Delta en kust. Het 
toevoegen van bijvoorbeeld zeevogels, overwinterende 
watervogels, macrofauna, planten en paddenstoelen 
aan de LPI is een wens voor volgende edities, maar vergt 
nog veel werk. De verdere ontwikkelingen op het CLO 
zullen daardoor geleidelijk gaan. Kijk voor een actueel 
overzicht van de stand van zaken op de CLOwebsite 
zélf, of abonneer jezelf op twitter of een RSSfeed van 
de website (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).

Martin Poot (CBS)

De Living Planet Index op het Compendium voor de Leefomgeving

Libellen, zoals deze viervlek, zijn ook 
opgenomen in de Nederlandse LPI
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In de rivieren, beken, meren, kanalen en sloten die 
Nederland rijk is, komen ruim 60 vissoorten voor. Het 
NEM is gericht op de beek en poldervissen; 11 soorten 
daarvan komen voor op bijlage II en/of V van de 
Europese Habitatrichtlijn of zijn aangemerkt als typische 
soort van een habitattype dat valt onder de Habitat
richtlijn.

Om te zien hoe het in ons land met deze soorten gaat 
zijn veel gegevens nodig. Een aantal instanties verza
melt al gedurende een lange tijd gegevens over vissen: 
Rijkswaterstaat doet dat in de grote rivieren, kanalen en 
meren, de waterschappen bemonsteren de regionale 
wateren en vrijwilligers en hengelaars verzamelen 
waarnemingen in kleinere wateren of in de oeverzones 
van grote wateren. Ook medewerkers van RAVON 
verzamelen veel gegevens. RAVON heeft al die gege
vens inmiddels samengebracht in één database.
De gegevens zijn verzameld met uiteenlopende vis
methoden, vaak zonder aantalsschatting en zonder 
informatie over waarnemersinspanning. Hierdoor zijn 
de gegevens niet bruikbaar voor het bepalen van 
landelijke trends in aantallen, maar met de huidige 
statistische technieken is het wel mogelijk om daarmee 
trends in verspreiding te bepalen. Voor het berekenen 
van de trends gebruiken we occupancy modellen. Uit de 

gegevens van herhaalde bezoeken van locaties in het 
veld kunnen trefkansen worden afgeleid, die  vervol
gens worden gebruikt om te corrigeren voor het verschil 
in waarnemersinspanning. Door de vismethode ook in 
de analyse mee te nemen biedt het model tevens de 
oplossing voor het combineren van data verzameld met 
verschillende vismethoden. 

De trends in verspreiding die met deze methode zijn 
berekend komen overeen met de verwachtingen van de 
experts. Zo vinden we een toename van de kleine 
modderkruiper en een afname van de rivierdonderpad.

Voor het NEM betekent deze aanpak dat er voor het 
monitoren van de vissen van de Habitatrichtlijn geen 
nieuw meetnet van de grond af aan hoeft te worden 
opgebouwd. Integendeel, er kan handig gebruikt 
worden gemaakt van de gegevens die allerlei instanties 
al verzamelen. Maar er zijn ook gebieden waar niet of 
weinig is gevist. RAVON gaat juist daar zorgen dat er 
vrijwilligers aan de slag gaan om een goede landelijke 
dekking van de gegevens te verkrijgen.

Marnix de Zeeuw (CBS) & Jan Kranenbarg (Ravon)

Visgegevens komen uit vele bronnen

Rivierdonderpad
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NEM in de wei?

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor 
agrarisch natuurbeheer: het Agrarisch Natuur en 
Landschapsbeheer (ANLb). Binnen dit stelsel kunnen 
agrarische collectieven subsidies aanvragen voor 
beheermaatregelen. Vanzelfsprekend wil de overheid 
weten of dat geld goed besteed is, en daarom wordt er 
een monitoringprogramma opgezet dat antwoord moet 
geven op de vraag of het beheer effectief is: de ANLb
beleidsmonitoring. De provincies zijn hiervoor verant
woordelijk en hebben via BIJ12 opdracht gegeven aan 
Aequator Groen & Ruimte om een advies op te stellen 
voor deze monitoring . 

Omdat de beleidsmonitoring ‘toeleverend’ moet zijn 
aan de Europese rapportages lag het voor de hand 
zoveel mogelijk uit te gaan van de methoden die in het 
NEM gebruikt worden. Daarom is aan PGO’s gevraagd 

Agrarisch natuurbeheer: 

Het NEM is sterk gericht op het 
routinematig bepalen van trends 
van dier en plantensoorten op 
het land, het zoete water en in 
de Wadden en Delta. De Noord
zee blijft in het NEM nog groten
deels buiten beeld. Dat is jammer 
want er zijn nu geen jaarlijkse 
trendcijfers voorhanden om een 
actueel en compleet overzicht te 
kunnen geven van de toestand 
van de natuur in Nederland. Er 
zijn echter wel veel actuele data 
over de Noordzee, vooral van 
zee en watervogels, vissen, 
zeezoogdieren en benthos. Die 
gegevens zijn nodig voor onder 
meer de rapportages voor de 
Kaderrichtlijn Marien. Het is dus 
vooral een kwestie van de data 
ontsluiten en routinematig 
omzetten in bruikbare resul
taten.

Voor het samenstellen van het eerste Nederlandse 
Living Planet Report zijn de gegevens over zeevissen 
geanalyseerd door het CBS, met hulp van IMARES. Deze 
gegevens worden verzameld in het kader van de 
International Bottom Trawl Survey (IBTS) van het 
International Council for the Exploration of the Sea 
(ICES) in Kopenhagen. Onderzoeksschepen van een 
aantal landen die aan de Noordzee grenzen, bemon
steren de Noordzee op systematische wijze, en dat al 
tientallen jaren. Voor Nederland voert IMARES die 
bemonsteringen uit. Het doel van de survey is om de 

stand van commerciële vissoorten te bepalen, maar ook 
nietcommerciële vissoorten worden op naam gebracht. 
Dat levert een mooie dataset op over de gehele Noord
zee om de trend van veel vissoorten in de Noordzee te 
bepalen. De resultaten zijn inmiddels op het Compen
dium voor de Leefomgeving gezet (indicator 1584). De 
bedoeling is om de mariene indicatoren op het CLO in 
de toekomst verder uit te breiden, mede in relatie tot 
de Kaderrichtlijn Marien rapportages.

Arco van Strien (CBS)

Meer Marien

Kievit
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Voor de Nederlandse bijdrage aan de 
IBTS wordt het onderzoeksschip ‘Tridens’ 
van de Rijksrederij van RWS ingezet
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Het meetprogramma voor amfi bieën is in 2014 grondig 
doorgelicht door RAVON en het CBS. Uit deze analyse 
bleek dat aantalstrends van soorten die gevolgd worden 
middels het schatten van aantallen in klassen minder 
betrouwbaar zijn dan wenselijk. Hier liggen twee 
oorzaken aan ten grondslag, enerzijds past de gehan
teerde statistische methode niet zo goed bij dit type 
gegevens. Anderzijds is gebleken dat de meetpunten 
niet netjes verdeeld liggen over de verspreidingsgebie

den van de betreffende soorten. Er zijn verhoudings
gewijs veel meer meetpunten in natuurgebieden dan in 
landelijk gebied en sommige regio’s worden daardoor 
onderbemonsterd. 
Deze problemen spelen bij onder andere kamsalamander, 
heikikker, poelkikker, rugstreeppad en vinpootsalaman
der. Hierdoor kunnen we niet zo goed zeggen hoe het 
met deze soorten gaat in Nederland. Daarom is samen 
met RAVON besloten om voor deze soorten over te 
stappen op het bepalen van trends in verspreiding m.b.v. 
occupancy modellen. De problemen spelen niet of veel 
minder bij relatief zeldzamere soorten waarvan exacte 
aantallen worden geteld: geelbuikvuurpad, vroedmees
terpad, knofl ookpad, vuursalamander en boomkikker. 
De trends van deze soorten zijn wel betrouwbaar.

Marnix de Zeeuw (CBS)

Veranderingen in het meetprogramma amfi bieën

voorstellen te doen voor agrarische meetnetten voor 
een aantal soorten van de Vogel en Habitatrichtlijn. 
Het CBS heeft geadviseerd over de kwaliteit. Er zijn 
meetnetontwerpen voorgesteld voor een aantal door 
provincies geselecteerde zoogdieren, vogels, amfi bieën, 
vissen, vlinders en een libel van de Vogel en Habitat
richtlijn. Niet voor alle soortgroepen bleek het echter 
mogelijk om de effectiviteit van het beheer te meten, 
bijvoorbeeld omdat soorten moeilijk te koppelen zijn 
aan beheermaatregelen (das, vleermuizen, vlinders) of 
omdat er nog geen geschikte inventarisatiemethoden 
zijn (kleine marterachtigen). Uiteindelijk zullen er 
meetnetten gaan draaien voor vogels, amfi bieën, vissen 
en de groene glazenmaker. Aequator adviseert deze 
meetnetten aan te laten haken bij het NEM. Een 

waardevolle uitbreiding, omdat het aantal agrarische 
NEMmeetpunten (behalve voor vogels) tot nu toe 
beperkt is.

Naast beleidsmonitoring zal er ook beheermonitoring 
worden uitgevoerd. Deze monitoring is vooral gericht 
op praktische vragen van beheerders en is een verant
woordelijkheid van de collectieven. De beheermoni
toring stoelt niet op het NEM. Maar er is bij SCAN, de 
overkoepelende organisatie van de collectieven, wel 
aandacht voor standaardisatie van methoden, zodat de 
gegevens uit de beheermonitoring mogelijk ook een 
aanvulling kunnen vormen op de beleidsmonitoring. 

Leo Soldaat (CBS)

Kievit

De huidige meetdoelen voor het NEM zijn – voor wat 
betreft de Habitatrichtlijn – vooral gericht op bijlage I 
(habitattypen), II (soorten waarvoor beschermde 
gebieden zijn aangewezen) en IV (landelijk te bescher
men soorten). Soorten van bijlage V hebben in het NEM 
tot nu toe nog weinig aandacht gehad, terwijl over 
sommige daarvan wél gerapporteerd dient te worden. 
Het gaat hierbij om diverse commercieel exploiteerbare 
soorten waarvan de eventuele exploitatie gereguleerd is 
of dient te worden. Veel van deze soorten worden al 
zonder veel extra inspanning gevolgd via bestaande 
meetnetten, maar toch missen er nog een paar. Vooruit
lopend op een eventueel besluit om binnen het NEM 
ook op deze soorten te gaan sturen, wordt nu eerst 
voor de bunzing, de boommarter en de wijngaardslak 
nagegaan wat daarvoor aan veldwerk nodig zou zijn en 
wat de kosten daarvan zouden zijn.

Sturing op HR-V soorten?

Wijngaardslak
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PGO’s die gegevens inzamelen voor het NEM:
Anemoon (mariene organismen; weekdieren) 
BLWG (korstmossen en geel schorpioenmos)
De Vlinderstichting (dagvlinders, libellen)
EIS (diverse insecten)
FLORON (planten)
NMV (paddestoelen)
RAVON (reptielen, amfi bieën en vissen)
Sovon (vogels)
Zoogdiervereniging (zoogdieren, incl. vleermuizen) 
Behalve door PGO’s worden ook gegevens voor het NEM 
ingezameld door de provincies en RWS.
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Nieuwsbrief en NEM
De nieuwsbrief NEM is een uitgave van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het NEM is een samenwerkingsverband van 
overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van EZ  
en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies.

De tellingen van broedvogels die in het kader van het 
NEM worden uitgevoerd in de Waddenzee vinden al 
lang hun weg naar het internationale Waddensecreta
riaat van Denemarken, Duitsland en Nederland (CWSS). 
Jaarlijks worden op de CWSSwebsite (www.wadden
seasecretariat.org) geactualiseerde trends gepubliceerd, 
en om de paar jaar verschijnt een rapport over de 
ontwikkeling van broedvogels in de deelnemende 
landen. Tot nog toe werden deze trends berekend door 
Sovon, maar vanaf 2014 is dit overgenomen door het 
CBS. Het CBS heeft de analysemethode aangepast met 
een weging zoals ook in andere NEMmeetnetten wordt 
toegepast, waardoor betrouwbaarder trends kunnen 
worden berekend.

Hoe gaat het met de broedvogels in de Waddenzee? 
Van de 26 soorten waarvoor internationale trends zijn 
berekend, gaan er sinds 1991 meer achteruit (15) dan 
vooruit (7). Twee soorten zijn stabiel en voor twee 
soorten kan de trendrichting niet betrouwbaar worden 
vastgesteld. En hoe doet Nederland het ten opzichte 
van de andere landen? Dat ligt eraan wat wordt 
bedoeld. De ontwikkeling van soorten is vergelijkbaar 
met die in de andere landen en met de hele internatio

nale Waddenzee. 
Overal gaat 
ongeveer hetzelfde 
aandeel soorten 
achteruit en 
vooruit. Op één 
onderdeel scoort 
Nederland echter 
duidelijk beter dan 
Denemarken, 
SleeswijkHolstein 
en Neder saksen 
(want het trilate
rale monitoring
programma TMAP 
gaat uit van vier 
‘landen’): het 
aantal soorten 
waarvoor betrouw
bare trends kunnen worden berekend, of die nu 
stijgend of dalend zijn. Een gevolg van de grote tel
inspanning in ons land. Meten is weten.

Leo Soldaat (CBS)

CBS en Sovon berekenen trends voor de internationale Waddenzee


