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Woord vooraf

Dit rapport is opgesteld in het kader van het project Wettelijke Onderzoekstaken,
Informatievoorziening Natuur (WOT IN), dat wordt gefinancierd door het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en uitgevoerd door Alterra en
PGO’s in samenwerking met terreinbeherende instanties, LNV en provincies. In dit
rapport wordt advies gegeven over de toekomstige monitoring van soorten en
habitattypen ten behoeve van der verplichte rapportages aan de Europese Commissie
in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Het rapport is gebaseerd op
twee achterliggende rapporten van Van Swaaij en Van Strien (2008) en Janssen et. al.
(2008). Het voorliggende rapport is besproken en van commentaar voorzien door
ondermeer Marjan van Meerloo (DN), Dick Bal (DK), Annemiek Adams (DK),
Wilmar Remmelts (DN) en Martin Knotters (Alterra). Verder willen we iedereen die
op enige wijze heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit advies van harte
bedanken.
De auteurs,
Wageningen 2008
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Samenvatting

In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn de lidstaten van de EU
verplicht driejaarlijks (artikel 12 Vogelrichtlijn) en zesjaarlijks (artikel 17
Habitatrichtlijn) te rapporteren over de genomen maatregelen voor en de effecten
van deze maatregelen op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen.
De eerste beoordeling van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen
van de Habitatrichtlijn (de nulmeting) mag gebaseerd zijn op de best beschikbare
gegevens en kennis. De tweede beoordeling (voor de Habitatrichtlijn in 2012) dient
gebaseerd te zijn op monitoring.
De ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen dient beoordeeld aan de
hand van een aantal aspecten. Wat soorten betreft zijn dit: verspreidingsgebied,
populatiegrootte, habitat en toekomstperspectief. Wat habitattypen betreft zijn dit:
verspreiding, oppervlakte, structuur en functie inclusief typische soorten en
toekomstperspectief. Voor elke soort en habitattype dient per aspect een score
gegeven te worden (gunstig, matig ongunstig of ongunstig), in de meeste gevallen
gebaseerd op gemeten waarden (getallen) en trends. Voor het toekennen van deze
scores dienen per aspect referentiewaarden (normen) vastgesteld te worden.
Elke lidstaat wordt geacht deze referentiewaarden zelf te bepalen. Onduidelijk is wat
de eisen zijn ten aanzien van de nauwkeurigheid van te meten waarden en trends.
Voor de periodieke algemene rapportage van de Habitatrichtlijn dienen voor elke
soort en habitattype per biogeografische regio (in Nederland zijn dit er 2) elke zes
jaar alle aspecten beoordeeld te worden.
In dit advies wordt onderscheid gemaakt tussen verspreidingsonderzoek, meetnetten,
karteringen en expertkennis (Tabel 1).
Verspreidingsonderzoek kan vergeleken worden met een herhaalde inventarisatie
ofwel survey (Gruijter et al., 2006). Voorgesteld wordt om verspreidingsonderzoek
(voor nader beschrijving zie paragraaf 2.3.1) toe te passen voor het monitoren van
het verspreidingsgebied van soorten en habitattypen. Dit onderzoek dient per Natura
2000 soort en habitattype en per biogeografische regio, waarden (aantal km2), trends
(stabiel, negatief, positief) en kaarten (10*10 km grid) op te leveren. Extra aandacht
vergt het kwantificeren van de nauwkeurigheid van de waarden en trends in
verspreidingsgebied. Aanbevolen wordt om de Nationale Databank Flora en Fauna
en ECOGRID als uitgangspunt te nemen en ook de vegetatiegegevens uit de
Landelijke Vegetatiedatabank hieraan toe te voegen.
Meetnetten betreffen vaak een landelijke – aselecte - steekproef al dan niet
gestratificeerd op basis waarvan bijvoorbeeld jaarlijkse trends per strata (o.a.
biogeografische regio's) berekend kunnen worden met een specifieke
nauwkeurigheid. Meetnetten kunnen ook ingezet worden om een landelijke waarde
bijvoorbeeld het oppervlakte bos in bepaalde periode in Nederland te berekenen. In
dit advies raden wij aan om de trends in populatiegrootte van soorten te baseren op
de bestaande meetnetten (ondermeer de NEM-meetnetten) en deze aan te vullen
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voor nog ontbrekende soorten en/of soortgroepen. Het lijkt ons niet haalbaar om
alle HR soorten (zie bijlage 2) te monitoren gezien de meetinspanning en kosten. Wij
raden aan om hier een weloverwogen keuze in te maken. Een probleem vormt het
bepalen van absolute waarden voor de populatiegrootte van soorten. Dit achten wij,
net als sommige andere lidstaten, niet haalbaar. Wij raden aan dit af te leiden uit de
trends. Aandacht verdient het bepalen van referentiewaarden voor populatiegrootte
en het kwantificeren van de nauwkeurigheid van trends in populatiegrootte.
Voor het monitoren van de trends in kwaliteit (= structuur en functie) van
habitattypen adviseren wij om ook deze te baseren op bestaande meetnetten, te
weten het Landelijk Meetnet Flora Natuur en Milieukwaliteit en het Meetnet
Functievervulling. Dit vergt wel uitbreiding van desbetreffende meetnetten onder
andere wat betreft meetlocaties, maar mogelijk ook wat betreft te meten variabelen
(bijvoorbeeld abiotische kenmerken zoals bodem, pH en grondwaterstand). Voor de
aquatische habitattypen stellen wij voor een nieuw meetnet op te zetten. Ook bij deze
meetnetten dient aandacht besteed te worden een het bepalen van referentiewaarden
(meetlatten) en het kwantificeren van de nauwkeurigheid van gemeten waarden en
trends.
Tabel 1. Overzicht van de verschillende aspecten van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen en
de wijze waarop deze afzonderlijke aspecten gemonitored kunnen worden.
VerspreidingsMeetnetten
Karteringen
Expertkennis
Aspecten
onderzoek
Soorten
Verspreidingsgebied
Populatiegrootte
Habitat (oppervlakte)
Toekomstperspectief
Habitattypen
Verspreidingsgebied
Oppervlakte
Structuur en functie incl.
typische soorten
Toekomstperspectief

Karteringen bestaan in feite ook uit inventarisaties ofwel ‘surveys’ en kunnen indien
regelmatig herhaald ingezet worden voor monitoring. Met name voor het monitoren
van het oppervlakte van habitats (zowel voor soorten als voor habitattypen) zijn
karteringen naar ons idee geschikt. Voor habitattypen die een relatief groot
oppervlakte beslaan binnen Nederland en die ook veel buiten Natura2000-gebieden
voorkomen kunnen ook goed schattingen worden gemaakt van de oppervlakte en de
trends in oppervlakten (landelijk en per biogeografische regio) door middel van
meetnetten, waarbij een gestratificeerde steekproef wordt genomen op basis van een
kaart (b.v. de topografische kaart van Nederland). Voor efemere habitattypen zijn
karteringen minder geschikt. In dit geval kan beter gebruik gemaakt worden van
verspreidingsgegevens, waarbij dan wel een calibratie dient plaats te vinden
(gemiddelde oppervlakte per 10*10 km grid). Ook hier dient weer aandacht besteed
te worden aan het bepalen van referentiewaarden (meetlatten) en het kwantificeren
van de nauwkeurigheid van gemeten waarden en trends.
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Expertkennis dient zo min mogelijk te worden toegepast, maar bij het aspect
toekomstperspectief lijkt dit toch de beste mogelijkheid. Het toekomstperspectief
dient beoordeeld te worden op basis van waarden en trends in verspreidingsgebied,
populatiegrootte (voor soorten), oppervlakte (voor habitattypen), habitat (voor
soorten) en structuur en functie (voor habitattypen). Ook dient rekening gehouden te
worden met trends en bedreigingen (zie bijlage 5). Wij adviseren om de beoordeling
van toekomstperspectief van soorten en habitattypen conform een vergelijkbare
procedure uit te voeren en hier duidelijk richtlijnen voor op te stellen. Hoe
bijvoorbeeld om te gaan met de ‘waslijst’ aan drukfactoren en bedreigingen? Ook
raden wij aan om aan te sluiten bij de verkenning van het Milieu- en
Natuurplanbureau en om de resultaten van het Overlevingsplan Bos en Natuur toe te
passen. Duidelijk vastgesteld dient te worden over welke tijdframe we het hier
hebben. Bij de nulmeting is uitgegaan van 20 jaar.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn de lidstaten van de EU
verplicht driejaarlijks (artikel 12 Vogelrichtlijn) en zesjaarlijks (artikel 17
Habitatrichtlijn) te rapporteren over de maatregelen die genomen zijn, en over de
effecten van deze maatregelen op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en
habitattypen. De eerste beoordeling van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en
habitattypen van de Habitatrichtlijn (de nulmeting) mag gebaseerd zijn op de best
beschikbare gegevens en kennis. De tweede beoordeling (voor de Habitatrichtlijn in
2012) dient gebaseerd te zijn op monitoring (zie Tabel 2).
Tabel 2. Rapportageperiodes van de Habitatrichtlijn wat betreft de periodieke algemene rapportage inclusief de
onderwerpen waarover gerapporteerd dient te worden. Niet in deze tabel opgenomen zijn de derogatierapportages.
Rapportageperiode
Onderwerp
Rapportage periode
1994 – 2000

Aanmelding van Natura2000gebieden (Natura2000 netwerk).

Raportage periode
2001 - 2006

Beoordeling van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen op
basis van de best beschikbare gegevens en kennis.

Rapportage periode
2007 - 2012

Beoordeling van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen op
basis van monitoring.

Het format (model comité) van het periodiek algemeen verslag van de
Habitatrichtlijn staat vast (Scientific Working Group Habitat Directive, 2006). Het
periodieke algemene verslag van de Vogelrichtlijn (VR) heeft een minder vast en ook
minder uitgebreid format, maar verwacht wordt dat het format van deze rapportage
op termijn gelijk getrokken zal worden met dat van het periodiek algemeen verslag
van de Habitatrichtlijn.
Naast de periodiek algemene rapportages voor de Habitat- en de Vogelrichtlijn dient
ook het ‘Standaard Natura2000 Dataformulier’ met informatie over de gebieden
regelmatig geactualiseerd te worden. Dit is de rapportage die als toelichting bij de
aanmelding van de gebieden naar de EC is gestuurd (zie Tabel 2). Ook deze
rapportage heeft een vast format (European Commission, 2006).
De lidstaten zijn verplicht om de Europese Richtlijnen door te voeren in de nationale
wet– en regelgeving. Nederland heeft de richtlijnen doorgevoerd in de Flora- en
Faunawet (soortenbescherming) en de Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming). Ook zijn de lidstaten verplicht om Natura2000-gebieden aan te wijzen
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(gebiedsbescherming). In Nederland is in de Natuurbeschermingswet vastgelegd dat
er beheerplannen opgesteld dienen te worden voor deze Natura2000-gebieden.
Deze verschillende verplichtingen (rapportages, aanwijzing gebieden, beheerplannen,
ontheffing- en vergunningverlening Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet)
vragen om een samenhangend monitoringsysteem waarmee de ‘staat van
instandhouding’ van soorten en habitattypen gevolgd en beoordeeld kan worden.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit rapport is om de Directies Natuur en Kennis van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over de toekomstige monitoring
van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen voor de periodieke
algemene rapportages ten behoeve van de Habitat- en de Vogelrichtlijn.
In dit rapport wordt aan de Directies Natuur en Kennis een aantal
monitoringprogramma’s en werkprogramma’s voorgesteld. Met deze programma’s
kan de informatie worden verzameld over de ‘staat van instandhouding’ van soorten
en habitattypen ten behoeve van de eerstvolgende periodieke algemene rapportages
voor de Habitat- en de Vogelrichtlijn.
De Directies Natuur en Kennis kunnen op basis van dit advies beslissingen nemen
over het wel of niet uitbreiden en/of verbeteren van bestaande
monitoringprogramma's, of over het opzetten van nieuwe monitoringprogramma’s
en/of werkprogramma’s

1.3

Aanpak

Dit rapport is gebaseerd op twee achterliggende rapporten te weten ‘Toekomstige
monitoring van Natura 2000 soorten’ (Van Swaay en Van Strien, 2008) en
‘Toekomstige monitoring van Natura 2000 habitattypen’ (Janssen et. al., 2008). Het
rapport over soorten is een inventarisatie van de huidige stand van zaken en van
mogelijkheden om de monitoring van de soorten te verbeteren. Dat rapport is
gebruikt als informatiebron om tot dit advies te komen, maar biedt geen nadere
uitwerking van dit advies. Ook het rapport over habitattypen is een inventarisatie van
de huidige stand van zaken en bevat mogelijke verbeteringen met betrekking tot de
monitoring van habitattypen. Dat rapport biedt wel verdere uitwerking van dit
advies. In dit adviesrapport wordt deze informatie samengevat en worden adviezen
gegeven in de vorm van elkaar aanvullende modules ofwel ‘varianten’.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de afbakening en uitgangspunten van dit advies beschreven
en worden ook enkele begrippen toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een advies
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gegeven over de monitoring van soorten en in hoofdstuk 4 over de monitoring van
habitattypen. Allereerst wordt in deze hoofdstukken beschreven hoe de nulmeting
van de Habitatrichtlijn tot stand is gekomen (rapportage 2007). Vervolgens wordt
geadviseerd over wat er in de toekomst (periode 2007-2012) aan verbeterpunten in
de huidige monitoring van soorten en habitattypen door te voeren is, in de vorm van
varianten. Wie snel een indruk wil krijgen van deze varianten kan dit vinden in de
tabellen opgenomen in paragraaf 3.3 en 4.3. Die twee paragrafen vormen de kern van
het advies. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Alterra-rapport 1646

15

2

Afbakening, uitgangspunten en begrippen

2.1

Afbakening

2.1.1

Waar dient de monitoring voor?

De monitoring van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen heeft
verschillende doeleinden en stelt daarom ook verschillende eisen aan de gegevens die
moeten worden verzameld en de informatie die daaruit moet worden afgeleid.
Hieronder wordt kort toegelicht welke doeleinden er zijn.
Rapportages
Er dient informatie ingewonnen te worden ten behoeve van de rapportages, te weten
het Standaard Natura2000-dataformulier en de algemene periodieke rapportages van
de Habitat- en de Vogelrichtlijn. Het Standaard Natura2000-dataformulier is de
rapportage die in 2000 is ingeleverd bij de Europese Commissie (EC) als toelichting
bij de aanmelding van de Natura2000-gebieden, en gaat dan ook over de
Natura2000-gebieden en over de soorten en habitattypen waarvoor deze gebieden
voor zijn aangewezen. Deze informatie dient regelmatig (de frequentie staat niet vast)
geactualiseerd te worden. De periodieke algemene verslagen van de Habitat- en de
Vogelrichtlijn gaan over de beleidsmaatregelen (instrumenten, acties) en de effecten
hiervan op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen. Dit betreft
informatie over de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen op
landelijk niveau en per biogeografische regio. In feite kan dit beschouwd worden als
de evaluatie van de landelijke instandhoudingsdoelen, die Nederland heeft
geformuleerd (Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 2006).
Beheerplannen
Er dient ook informatie ingewonnen te worden ten behoeve van de beheerplannen.
In Nederland is in de Natuurbeschermingswet vastgelegd dat er voor alle
Natura2000-gebieden beheerplannen opgesteld dienen te worden. Het is nog niet
duidelijk waar deze beheerplannen exact aan moeten voldoen, maar wel is duidelijk
dat de informatie die in het kader van de beheerplannen verzameld gaat worden,
toegepast zal worden om de instandhoudingdoelen die op gebiedsniveau zijn
geformuleerd te evalueren (Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 2006).
Dit betreft dus informatie over de ‘staat van instandhouding van soorten’ en
habitattypen op gebiedsniveau. Terreinbeheerders zullen bovendien inzicht willen krijgen in
de effecten van beheersmaatregelen op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen,
zodat ze hun beheer kunnen plannen en aansturen waar nodig. Terreinbeheerders

hebben echter niet alleen te maken met Natura2000, maar ook met Programma
Beheer (beheerdoelpakketten), de Ecologische Hoofdstructuur (natuurdoelen en
natuurdoeltypen) en de Kaderrichtlijn Water (watertypen). De terreinbeheerders
zullen vanwege de kosteneffectiviteit dan ook het liefst willen werken met een
monitoringsysteem waarmee ze alle informatie voor het beheer kunnen inwinnen.
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Op dit moment werken
monitoringsystemen.

de

terreinbeheerders

nog

met

verschillende

Ontheffing- en vergunningverlening
Er dient ook informatie ingewonnen te worden ten behoeve van de ontheffing- en
vergunningverlening (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet). In dit geval is
informatie vereist over de ‘significante’ effecten van ingrepen op de ‘staat van
instandhouding’ van soorten en habitattypen evenals over de effecten van
mitigerende en compenserende maatregelen. Dit betreft informatie over de ‘staat van
instandhouding’ van soorten en habitattypen op lokaal niveau en/of gebiedsniveau.
Aandachtspunt: Er zit een zekere overlap in de vraag naar informatie ten behoeve
van rapportages, beheerplannen en ontheffing- en vergunningverlening, maar er zijn
ook verschillen (zie Figuur 1). Verschillen zijn er bijvoorbeeld in:
- het type informatie dat gevraagd wordt, te weten de effecten van
beleidsmaatregelen, de effecten van beheersmaatregelen of de effecten van
ingrepen, mitigerende en compenserende maatregelen op de staat van
instandhouding van soorten en habitattypen,
- het geografische gebied (schaalniveau) waarop de informatie van toepassing
dient te zijn: Nederland (landelijk), biogeografische regio, Natura2000-gebied
of een specifieke locatie (lokaal niveau),
- de periode waarop de informatie van toepassing dient te zijn: 6 jaar ( de
rapportageperiode van de Habitatrichtlijn) of op specifiek moment
(bijvoorbeeld het moment van de geplande ingreep),
- de vereiste nauwkeurigheid van de informatie.
Dit rapport gaat in op de informatievraag in het kader van de periodieke algemene
rapportages, en specifiek de periodieke algemene rapportage van de Habitatrichtlijn.
Het betreft dus informatie over de effecten1 van beleidsmaatregelen op de staat van
instandhouding van soorten en habitattypen op een landelijk niveau en per
biogeografische regio2.

In het periodieke algemene verslag van de Habitatrichtlijn worden vragen gesteld over de
beleidsmaatregelen (Annex A) en over de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
(Annex B t/m E), maar een daadwerkelijke link (oorzaak – effect) wordt in de huidige rapportage nog
niet gelegd.
2
Nederland heeft 2 biogeografische regio's, te weten de Atlantische regio en Mariene Atlantische
regio.
1
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Toepassing
Rapportages

Landelijk,
Biogeografische
regio
Effecten van
beleidsmaatregelen op
de staat van
instandhouding van
soorten en habitattypen
(periodieke algemene
rapportages).
Evaluatie van landelijke
instandhoudingsdoelen.

Beheerplannen

Natura2000
Gebied

Lokaal

Informatie over de
Natura2000-gebieden
en de soorten en
habitattypen waarvoor
deze gebieden zijn
aangewezen
(Natura2000standaarddataformulier).
Effecten van
beheersmaatregelen op
de staat van
instandhouding van
soorten en
habitattypen.

Effecten van
beheersmaatregelen
op de staat van
instandhouding van
soorten en
habitattypen.

Evaluatie van de
instandhoudingsdoelen op
gebiedsniveau.
Ontheffingen (FloraEffecten van ingrepen, Effecten van
ingrepen, mitigerende
en faunawet) en
mitigerende en
en compenserende
vergunningen
compenserende
maatregelen op de
(Natuurbeschermingsmaatregelen op de
staat van
wet)
staat van
instandhouding van
instandhouding van
soorten en
soorten en
habitattypen.
habitattypen.
Figuur 1. De verschillende toepassingen (rapportages, beheerplannen en ontheffing- en vergunningverlening) versus
het schaalniveau van de hiervoor vereiste informatie.

2.1.2

Welke informatie wordt gevraagd in de rapportages?

Het periodieke algemene verslag voor de Habitatrichtlijn bestaat uit vijf bijlagen (A
t/m E). Bijlage A betreft informatie over genomen beleidsmaatregelen. De overige
bijlagen betreffen informatie over staat van instandhouding van soorten (Bijlage B en
C) en habitattypen (bijlage D en E). Het huidige advies gaat over Bijlage B t/m E.
In bijlagen 2 t/m 4 van dit rapport worden achtereenvolgens de soorten van de
Habitatrichtlijn (Annex II, IV en V) en de Vogelrichtlijn (Annex I en de zogenaamde
1% soorten3) en de habitattypen van de Habitatrichtlijn genoemd. In principe dient
over al deze soorten en habitattypen gerapporteerd te worden. Op de Annexen II
t/m IV van de Habitatrichtlijn staat echter ook een aantal soorten die als ‘dwaalgast’
aangemerkt kunnen worden of in Nederland zelfs niet meer voorkomen. Deze
3

Dit zijn vogels waarbij 1% van de totale populatie van een soort regelmatig in een
Vogelrichtlijngebied verblijft.
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soorten hoeven niet gemonitored te worden. Voor Annex I en Annex II bestaat er
per biogeografische regio een referentielijst.
Definitie van het begrip ‘staat van instandhouding’
Artikel 1 van de Habitatrichtlijn geeft definities voor de begrippen, die in de
Habitatrichtlijn gehanteerd worden (zie bijlage 1). Zo zijn er ook definities
opgenomen voor het begrip ‘staat van instandhouding van een soort’ en het begrip
‘staat van instandhouding van een habitat’, zie tekstboxen.
Aandachtspunt: De wijze waarop het begrip ‘staat van instandhouding’ wordt
geïnterpreteerd in het kader van de rapportages (zie tekstboxen) wijkt mogelijkerwijs
af van de wijze waarop dit begrip wordt geïnterpreteerd in het kader van de
beheerplannen en ontheffing- en vergunningverlening. Dit heeft consequenties voor
de eisen die gesteld worden aan de gegevens. Harmonisatie en standaardisatie wat
betreft interpretatie van het begrip ‘staat van instandhouding’ en zo ook ‘significant
effect’ is vereist indien men de informatievoorziening ten behoeve van verschillende
toepassingen (gebruikersdoeleinden) op elkaar wil afstemmen.
Artikel 1 Habitatrichtlijn
i) staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de
invloeden die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een
verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de
populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied.
De ‘staat van instandhouding’ wordt als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en
dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om
de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;
Artikel 1 Habitatrichtlijn
e) staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden
die op de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische
soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in
de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken
typische soorten op het in artikel 2 bedoelde grondgebied.
De ‘staat van instandhouding’ van een natuurlijke habitat wordt als ‘gunstig’
beschouwd wanneer:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die
habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies
bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is
als bedoeld in letter i);
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Beoordeling van de staat van instandhouding
De staat van instandhouding van een soort of habitattype dient beoordeeld te
worden aan de hand van een beoordelingsmatrix (zie Tabel 3 en Tabel 4) die de
Europese Commissie heeft voorgeschreven. Uitgangspunt hierbij zijn dezelfde
aspecten als die bij de definitie genoemd worden, te weten verspreidingsgebied,
populatie (voor een soort), oppervlakte (voor een habitattype), habitat (voor een
soort) en structuur en functie inclusief typische soorten (voor een habitattype) met
daaraan toegevoegd het toekomstperspectief. Deze aspecten worden in de richtlijn
echter niet nader gedefinieerd. Wel wordt in het rapportageformat per aspect
aangegeven welke informatie in wat voor vorm (trends, getallen, kaarten, etc.)
hiervoor aangeleverd dient te worden (zie Tabel 5 en Tabel 6).
Het European Topic Centre for Biodiversity (ETC) heeft een handleiding opgesteld
getiteld ‘Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitat
Directive: Explanatory notes’ (European Commission, 2006). In deze handleiding
worden de aspecten - op basis waarvan de staat van instandhouding van een soort of
habitattype beoordeeld dient te worden - op vrij anekdotische manier - toegelicht.
Heldere definities ontbreken. Dit betekent dat de EU-lidstaten een eigen invulling
moeten geven aan de monitoring en beoordeling van deze aspecten.
De verschillende aspecten van de staat van instandhouding van soorten en
habitattypen dienen beoordeeld te worden op basis van gemeten trends en waarden
(getallen). Bij de trends speelt ook de grootte van de trend een rol. Wat de waarden
(getallen) betreft zijn de referentiewaarden voor een gunstige staat van
instandhouding van groot belang. Deze referentiewaarden dienen door de lidstaten
zelf bepaald te worden. Opvallend is dat er bij de aspecten habitat en structuur niet
om een referentiewaarde gevraagd wordt.
Aandachtspunt: De wijze waarop de staat van instandhouding beoordeeld wordt in
het kader van de rapportages wijkt mogelijkerwijs af van de wijze waarop deze
beoordeling plaatsvindt in het kader de beheerplannen en ontheffing- en
vergunningverlening. Dit heeft ook alles te maken met de wijze waarop het begrip
‘staat van instandhouding’ geïnterpreteerd wordt. Harmonisatie en standaardisatie
van de beoordelingscriteria (normen) is vereist indien men de informatievoorziening
voor verschillende toepassingen (gebruikersdoeleinden) op elkaar wil afstemmen.
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Tabel 3. Beoordelingsmatrix staat van instandhouding soorten.
Aspect

Staat van instandhouding
Gunstig

Matig ongunstig

Ongunstig

Onbekend

De trend is negatief en de Geen of onvoldoende
grootte van de trend is
betrouwbare informatie
meer dan 1% per jaar
beschikbaar
OF
de waarde (aantal km2) ligt
meer dan 10% beneden de
referentiewaarde voor een
gunstige staat van
instandhouding
Elke andere combinatie
De trend is negatief en de Geen of onvoldoende
Populatie
De waarde (aantal
grootte van de trend is
exemplaren) ligt hoger dan
betrouwbare informatie
meer dan 1% per jaar
de referentiewaarde voor
beschikbaar
EN
een gunstige staat van
instandhouding
de waarde (aantal
EN
exemplaren) ligt lager dan
de referentiewaarde voor
reproductie, sterfte and
een gunstige staat van
leeftijdsopbouw van de
instandhouding
populatie wijken niet af
OF
van normaal
de waarde (aantal
exemplaren)ligt meer dan
25% beneden de
referentiewaarde voor een
gunstige staat van
instandhouding
OF
reproductie, sterfte and
leeftijdsopbouw van de
populatie wijken sterk af
van normaal
Elke andere combinatie
De oppervlakte (aantal
Habitat
De oppervlakte (aantal
Geen of onvoldoende
km2) van het habitat is
km2) van het habitat is
betrouwbare informatie
groot genoeg4
onvoldoende groot om
beschikbaar
EN
duurzaam voorbestaan van
de soort te verzekeren
de kwaliteit van het habitat
OF
is goed dat de soort
duurzaam kan
de kwaliteit van het habitat
voortbestaan
is zo slecht dat de soort
niet duurzaam kan
voortbestaan
Elke andere combinatie
De drukfactoren en
De drukfactoren en
Toekomstperspectief
Geen of onvoldoende
bedreigingen hebben
bedreigingen hebben geen
(aangaande
betrouwbare informatie
ernstig (significant) effect beschikbaar
significant effect op de
verspreidingsgebied,
op de soort , het
soort, de soort is
populatie, habitat etc.)
toekomstperspectief is
levensvatbaar op lange
slecht
termijn
Uiteindelijk beoordeling Alle aspecten gunstig
1 of 2 aspecten matig
Een of meer aspecten
2 of meer aspecten onbekend in
van de staat van
OF
ongunstig en geen aspect ongunstig
combinatie met 1 of
instandhouding
3 aspecten gunstig en 1
ongunstig
2 aspecten gunstig
onbekend
OF
alle aspecten onbekend
Verspreidingsgebied

4

Elke andere combinatie
De trend is stabiel of
positief
EN
de waarde (aantal km2) ligt
niet lager dan de
referentiewaarde voor een
gunstige staat van
instandhouding

Om dit te bepalen is een norm (referentiewaarde) nodig.
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Tabel 4. Beoordelingsmatrix staat van instandhouding habitattypen.
Aspect

Staat van instandhouding
Gunstig

Verspreidingsgebied

Matig ongunstig

Elke andere combinatie
De trend is stabiel of
positief
EN
de waarde (aantal km2) ligt
niet
lager
dan
de
referentiewaarde voor een
gunstige
staat
van
instandhouding

Elke andere combinatie
De trend is stabiel of
Oppervlakte
(totale bedekking van een positief
habitattype binnen het EN
de waarde (aantal km2) ligt
verspreidingsgebied)
niet
lager
dan
de
referentiewaarde voor een
gunstige
staat
van
instandhouding
EN
zonder
significante
veranderingen
in het
verspreidingspatroon
binnen
het
verspreidingsgebied
Structuur
inclusief
soorten

en

functie Structuur
en
functie Elke andere combinatie
typische inclusief typische soorten)
is in goed conditie

De
drukfactoren
en Elke andere combinatie
Toekomstperspectief
bedreigingen hebben geen
(aangaande
significant
effect
op
verspreidingsgebied,
het
oppervlakte, structuur en habitattype,
toekomstperspectief
functie etc.)
is
gunstig
Uiteindelijk beoordeling Alle aspecten gunstig
1 of 2 aspecten matig
van de staat van
OF
ongunstig en geen aspect
instandhouding
3 aspecten gunstig en 1
ongunstig
onbekend
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Ongunstig

De trend is negatief en de Geen
of
grootte van de trend is
betrouwbare
meer dan 1% per jaar
beschikbaar
OF
de waarde (aantal km2) ligt
meer dan 10% beneden de
referentiewaarde voor een
gunstige
staat
van
instandhouding
De trend is negatief en de Geen
of
grootte van de trend is
betrouwbare
meer dan 1% per jaar
beschikbaar
OF
Er zijn signifiancte
veranderingen in het
verspreidingspatroon
binnen het
verspreidingsgebied
OF
De waarde ligt meer dan
10%
beneden
de
referentiewaarde voor een
gunstige
staat
van
instandhouding
of
Meer dan 25% of het Geen
oppervlakte is ongunstig betrouwbare
aangaande de structuur en beschikbaar
functie

onvoldoende
informatie

onvoldoende
informatie

onvoldoende
informatie

De
drukfactoren
en Geen
of
onvoldoende
bedreigingen
hebben betrouwbare
informatie
ernstig (significant) effect beschikbaar
op het habitattype, het
toekomstperspectief
is
ongunstig
Een of meer aspecten
2 of meer aspecten onbekend in
ongunstig
combinatie met 1 of
2 aspecten gunstig
OF
alle aspecten onbekend
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Tabel 5. Informatie die gevraagd wordt over de soorten (samenvattende tabel op basis van het rapportage-format
van de Habitatrichtlijnrapportage).
1. Landelijk
1.1 Verspreidingsgebied
Kaart (10*10 km grid)
1.2 Verspreiding
Kaart (10*10 km grid)
2. Biogeografische regio
2.3 Verspreidingsgebied
2.3 Verspreidingsgebied (oppervlakte)
Getal (aantal km2)
2.3.4 Trend in verspreidingsgebied
Keuzelijst (stabiel, positief, negatief)
2.3.5 Grootte van de trend (optioneel)
Getal (aantal km2)
2.3.7. Reden van de trend
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.4 Populatie
2.4.1 Populatiegrootte
Minimum – Maximum (aantal, verschillende
eenheden mogelijk)
2.4.1 Populatie-eenheden
Keuzelijst
2.4.5 Trend in populatiegrootte
Keuzelijst (stabiel, positief, negatief)
2.4.6 Grootte van de trend
Getal (afhankelijk gekozen eenheid)
2.4.7 Reden van de trend
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.4.11 Drukfactoren
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.4.12 Bedreigingen
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.5 Habitat
2.5.1. Habitattype (klasse)
Keuzelijsten
a) Habitattypen van Annex I (HR),
b) EUNIS typen*,
c) Kaderrichtlijn Water
2.5.2 Oppervlakte
Getal (aantal km2)
2.5.5 Trend (in oppervlakte)
Keuzelijst (stabiel, positief, negatief)
2.5.7 Reden van de trend
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.6 Toekomstperspectief
2.6.1 Toekomstperspectief
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
2.7 Additionele informatie
2.7.1 Referentiewaarde gunstig
Getal (aantal km2)
verspreidingsgebied
2.7.2 Referentiewaarde gunstige populatiegrootte Getal (aantal, afhankelijk gekozen eenheid)
2.7.3 Geschikt habitat
Getal (aantal km2)
2.8 Beoordeling
2.3 Verspreidingsgebied
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
2.4 Populatiegrootte
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
2.5 Habitat
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
2.6 Toekomstperspectief
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
Eindoordeel staat van instandhouding
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
*http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp

24

Alterra-rapport 1646

Tabel 6. Informatie die gevraagd wordt over de habitattypen (samenvattende tabel op basis van het rapportageformat van de Habitatrichtlijnrapportage).
1. Landelijk
1.1 Verspreidingsgebied
Kaart (10*10 km grid)
1.2 Verspreiding
Kaart (10*10 km grid)
2. Biogeografische regio
2.3 Verspreidingsgebied
2.3.1 Verspreidingsgebied (oppervlakte)
Getal (aantal km2)
2.3.4 Trend in verspreidingsgebied
Keuzelijst (stabiel, positief, negatief)
2.3.5 Grootte van de trend (optioneel)
Getal (aantal km2)
2.3.6 Reden van de trend
Keuzelijst
2.4 Oppervlakte
2.4.1. Oppervlakte
Getal (aantal km2)
2.4.5 Trend oppervlakte
Keuzelijst (stabiel, positief, negatief)
2.4.6 Grootte van de trend
Getal (aantal km2)
2.4.8 Reden van de trend
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.4.10 Drukfactoren
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.4.11 Bedreigingen
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.5 Additionele informatie
2.5.1 Referentiewaarde gunstig
Getal (aantal km2)
verspreidingsgebied
2.5.2 Referentiewaarde gunstig oppervlakte
Getal (aantal km2)
2.5.3 Typische soorten
Keuzelijst (meerdere keuzes mogelijk)
2.6 Beoordeling
2.3 Verspreidingsgebied
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
2.4 Oppervlakte
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
Structuur en functie
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
Toekomstperspectief
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)
Eindoordeel staat van instandhouding
Keuzelijst (ongunstig, matig ongunstig, gunstig)

2.2

Uitgangspunten

2.2.1

Stappenplan

Alvorens tot de monitoring van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en
habitattypen over te gaan, dienen idealiter de volgende stappen doorlopen te worden
(afgeleid van De Gruijter et. al., 2006) :
1. Het vaststellen van de meetdoelen. Dat betekent in dit geval:
a. definitie van de soort en/of het habitattype5 ofwel het object dat
gemonitored dient te worden,
b. definitie van de verschillende aspecten van de ‘staat van instandhouding’
van een soort en/of een habitattype ofwel de verschillende kenmerken
(variabelen) van het object die afzonderlijk gemonitored dienen te worden,
c. definitie van het geografische gebied en de periode waar afzonderlijk
informatie over bepaalde aspecten van de ‘staat van instandhouding’ van
soorten en/of habitattypen voor vereist is,

5

Dit lijkt arbitrair, maar vooral voor de habitattypen is dit van wezenlijk belang, zie hoofdstuk 4.

Alterra-rapport 1646

25

d.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

definitie van eventuele deelgebieden en deelperioden waarvoor
afzonderlijk informatie over de verschillende aspecten van de ‘staat van
instandhouding’ van soorten en/of habitattypen voor gewenst is,
e. combineren van stap a t/m d tot doelgrootheden bijvoorbeeld het jaarlijks
gemiddelde aantal waargenomen individuen van een bepaalde soort in
Nederland de afgelopen zes jaar.
De keuze voor het vereiste type informatie: kwantitatief (getallen) of kwalitatief
(een uitspraak, toets, classificatie)6.
Het vaststellen van normen (referentiewaarden). Bij welke waarde en/of trend
moet een bepaald aspect van de ‘staat van instandhouding’ van een soort of
habitattype als gunstig, matig ongunstig, ongunstig beoordeeld worden?
Bepalen van de randvoorwaarden voor de kosten en de nauwkeurigheid (b.v. het
risico van misclassificatie).
Het vaststellen van de meetmethode voor de gegevensinwinning (veld- en/of
aardobservatie) en de gegevensanalyse.
Het opstellen van een veldprotocol (indien gegevens in het veld worden
verzameld).
Het opstellen van een beoordelingsprotocol (deels voorgeschreven door EC,
maar dit is niet toereikend).

Zodra deze stappen doorlopen zijn kan een monitoringprogramma (meetnet)
opgezet worden, en kan men het veld in om ook daadwerkelijk te gaan meten. De
meetgegevens kunnen vervolgens worden verwerkt tot de gewenste informatie, zoals
(ken-)getallen, trends, kaarten etc. Op basis van de referentiewaarden (normen) en
het beoordelingsprotocol kunnen vervolgens conclusies getrokken worden over de
staat van instandhouding van soorten en habitattypen (ongunstig, matig ongunstig of
gunstig).

2.2.2 Strategische keuzes
Het algemene uitgangspunt - op verzoek van LNV – bij dit advies is dat de
informatie zoveel mogelijk is gebaseerd op verwerking van gegevens uit bestaande
monitoringprogramma's. De optie om een geheel nieuw monitoringsysteem op te
zetten wordt daarom niet in dit advies meegenomen. In dit advies wordt dus in feite
geëvalueerd of de meetdoelen van de huidige monitoringprogramma's aansluiten op
de informatie die voor de rapportages is vereist, waarbij het stappenplan uit paragraaf
1.6.1 dienst doet als checklist. Daar waar dit niet het geval is wordt advies gegeven
om de bestaande monitoringprogramma's aan te passen en/of uit te breiden (wat
betreft meetdoelen, meetdichtheid etc.). Aangezien er ook rekening gehouden dient
te worden met andere toepassingen dan de rapportages (zie paragraaf 2.1.1), zal er
een zeker spanningsveld zijn bij de keuze om de bestaande monitoringprogramma's
wel of niet aan te passen en/of uit te breiden.
6

Wat de uiteindelijke beoordeling van de ‘staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen
betreft is dat dus classificatie, maar deze beoordeling dient weer gebaseerd worden op getallen en
trends (zie paragraaf 1.5 en Tabel 3 en Tabel 4)
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De volgende argumenten spelen een rol bij deze keuze (in willekeurige volgorde):
1. De risico's: accepteert de EC het ja/nee7?
2. De (extra) kosten.
3. De beschikbare capaciteit ofwel menskracht (het aantal vrijwilligers of
professionals).
4. De wel of niet beschikbare kennis. Ondermeer de beschikbare kennis en
gegevens bij Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, terreinbeherende
organisaties, kennisinstituten en universiteiten.
5. Het van belang voor andere toepassingen dan de rapportages (b.v.
beheerplannen, ontheffing- en vergunningverlening)?
6. De huidige staat van instandhouding8 van desbetreffende soort en/of habitattype
en de te verwachten verandering hierin, indien gunstig zou de lat wat lager gelegd
kunnen worden.
7. Het voorkomen van soorten en/of habitattypen binnen en buiten de
Natura2000-gebieden.
8. De zeldzaamheid van een soort en/of habitattype.
9. De meetbaarheid (herkenbaarheid, waarneembaarheid) van een soort en/of een
habitattype of een bepaald aspect van een soort of habitattype.
Dit advies heeft de volgende uitgangspunten:
1. De beoordelingen van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
worden zoveel mogelijk gebaseerd (onderbouwd) op gegevens (veld- en/of
aardobservatiewaarnemingen), en er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van
expertkennis9.
2. Elke 6 jaar (in geval van de Habitatrichtlijn) wordt gerapporteerd op basis van
gegevens die ingewonnen zijn over een periode van maximaal 12 jaar.
3. Een hogere meetinspanning is vereist/gewenst bij een ongunstige staat van
instandhouding van een soort en/of habitattype (vinger aan de pols).
4. De nauwkeurigheid van de beoordelingen (getallen, trends) dient
kwantificeerbaar te zijn (is nu nog niet het geval).

2.2.3 Verantwoordelijkheden
Van belang voor de organisatie van de monitoring (de regie) is om te weten wie er
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de gegevensinwinning en/of -analyse. Wat de
rapportages voor de Vogel- en Habitatrichtlijn betreft wordt er in dit rapport vanuit
gegaan dat het ministerie van LNV (Directies Natuur en Kennis) verantwoordelijk is
voor het verzamelen van de benodigde gegevens en daaruit af te leiden informatie.
7 Deze risico's zijn lastig in te schatten. De Europese Commissie verwacht dat de lidstaten op basis
van meetgegevens rapporteren, maar er is nog wel onduidelijkheid over de vereiste nauwkeurigheid
van op te leveren waarden en trends. De Europese Commissie heeft echter wel de mogelijkheid om de
lidstaten via het Europese Hof aan te klagen en eventuele boetes op te leggen.
8 Hierbij kan de nulmeting als uitgangspunt gekozen worden.
9 Dit is gerelateerd aan de wijze waarop de Europese Commissie de kwaliteit van de gegevens
beoordeeld (zie paragraaf 2.3.1). Het idee is dus om voor de volgende rapportages zoveel mogelijk
‘goed’ te scoren bij de kwaliteit van gegevens.

Alterra-rapport 1646

27

Het WOT programma Informatievoorziening Natuur (WOT IN) is opgezet om het
ministerie van LNV hierbij te ondersteunen (Schmidt et al., 2007).
De GegevensAutoriteit Natuur (GA-N ) speelt een belangrijke rol, aangezien deze de
taak heeft om vraag en aanbod van natuurgegevens bij elkaar te brengen. In dit
rapport wordt er - enkele uitzonderingen daargelaten – dan ook vanuit gegaan dat de
natuurmeetnetten in opdracht van de GA-N en deels ook onder regie van de NEMstuurgroep uitgevoerd zullen worden (NEM = Netwerk Ecologische Monitoring).
De Directies Natuur en Kennis zullen dan ook met de GA-N, de NEM-stuurgroep
en met de uitvoerende partijen (o.a. Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en
provincies) afspraken moeten maken over het wel of niet aanpassen en/of uitbreiden
van bestaande natuurmeetnetten of het opzetten van nieuwe natuurmeetnetten. Een
uitzondering hierop vormen de monitoringprogramma's van de terreinbeherende
instanties en van IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies).
Deze vallen momenteel niet onder regie van de GA-N of de NEM-stuurgroep.
Bovendien zijn er ook monitoringprogramma's die door verschillende instituten (b.v.
RIVM, RIZA, RIKZ) in opdracht van het ministerie van VROM en het ministerie
van V&W worden uitgevoerd. Ook deze monitoringsprogramma's leveren voor de
rapportages relevante informatie, bijvoorbeeld over de abiotische condities van
soorten en habitattypen.
Aandachtspunt: Er bestaan diverse ‘expertgroepen’ in het kader van de
internationale wetten en verdragen, zoals de Scientific Working Group van de
Habitatrichtlijn en de Trilateral Monitoring and Assessment Group van de Trilaterale
Regeringsconferentie Waddenzee (met daaronder nog meer expertgroepen). In deze
expertgroepen worden vaak besluiten genomen over wat en hoe te monitoren Het
ontbreekt echter aan afstemming tussen deze groepen. Ook de relatie tussen deze
expertgroepen en de GA-N is nog duidelijk. Op dit moment zijn er veel gescheiden
sporen, waardoor er bij veel organisaties de indruk bestaat dat de gegevensinwinning
‘versnipperd’ is.
De WOT IN heeft de functie om DN en DK te ondersteunen bij de rapportages. Bij
dit advies gaan we er dan ook van uit dat het bewerken van gegevens tot informatie
(gegevensanalyse) ten behoeve van de rapportages in opdracht van DN en DK wordt
uitgevoerd in het kader van de WOT IN. Ook het bepalen van de referentiewaarden
(normen) en de uiteindelijke beoordeling van de staat van instandhouding van
soorten en habitattypen op landelijk niveau ten behoeve van de rapportages zien wij
als taak van de WOT IN, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij DN en DK ligt.
De afstemming tussen de informatievoorziening voor de rapportages, beheerplannen
en ontheffing- en vergunningverlening zien wij als taak van DN en DK.

2.3

Begrippen

2.3.1

Monitoring

Onder monitoring wordt verstaan ‘het verzamelen van informatie over een object
door herhaalde of continue waarneming’ (De Gruijter et al., 2006). De objecten waar
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het in dit rapport om gaat zijn soorten en habitattypen in een bepaald gebied en in
een bepaalde periode. De informatie die over soorten en habitattypen verzameld
dient te worden voor de periodieke algemene rapportages staat vermeld in Tabel 5 en
Tabel 6.
Onderscheid wordt wel gemaakt tussen een inventarisatie (survey) en monitoring (De
Gruijter et al., 2006). Voorbeelden van inventarisaties zijn in dit rapport
verspreidingsonderzoek (zie tekstbox) en vegetatiekarteringen. Inventarisaties zijn er
vaak op gericht om de ruimtelijke (verspreidings-)patronen in beeld te brengen en in
principe niet om veranderingen waar te nemen. Er wordt verondersteld dat de
toestand van het object zich niet wijzigt gedurende de inventarisatie. Herhaalde
inventarisaties met als doel veranderingen in de tijd te registreren zijn een vorm van
monitoring.
Verspreidingsonderzoek
Om het ruimtelijke verspreidingsbeeld voor een soort of habitattype zo snel mogelijk compleet te
krijgen, is dit type onderzoek in de eerste plaats is gericht op het bepalen van de aan- of
afwezigheid in een hok (km-hok, uurhok, 10*10 km-hok) en niet op de aantallen van een soort per
hok of de oppervlakte van een habitattype per hok. Voor de meetstrategie betekent dit:
wanneer de aanwezigheid in een hok vastgesteld is, kan verder onderzoek van dat hok gestaakt
worden,
goede standaardisering van de meetinspanning per hok, zodat de kwaliteit van nulwaarnemingen
(het vaststellen van de afwezigheid in het hok) vergelijkbaar is tussen hokken.
In de praktijk komt veel informatie over de aanwezigheid van soorten of habitattypen in hokken
overigens niet uit gestructureerd verspreidingsonderzoek, maar uit, vaak toevallige, losse
waarnemingen door vrijwilligers (soorten) of uit een verzameling van beschikbare
vegetatiegegevens afkomstig van ondermeer terreinbeherende instanties.

Onderscheid wordt ook wel gemaakt in (De Gruijter et al., 2006):
1. statusmonitoring;
2. trend- en effectmonitoring;
3. compliance-monitoring.
In dit rapport hebben we in feite met alle drie te maken. Statusmonitoring heeft als
doel het karakteriseren van de toestand van een object, en deze volgen in de tijd.
Voorbeelden zijn in dit rapport de monitoring van de populatiegrootte van een soort
en de monitoring van de oppervlakte van een habitattype. Trend- en
effectmonitoring hebben als doel om te onderzoeken wat de effecten zijn van
gebeurtenissen, ingrepen of maatregelen op het object. Voorbeeld in dit rapport zijn
de trend in populatiegrootte (zie tekstbox) en de trend in oppervlakte van een
habitattype als gevolg van maatregelen, drukfactoren en bedreigingen.
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Meetnetten trends in populatiegrootte (NEM-meetnetten)
Om veranderingen in de aantallen van een soort vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van
jaarlijks herhaalde gestandaardiseerde metingen in proefvlakken. In deze proefvlakken worden niet
de aan- of afwezigheid van een soort bepaald, maar de absolute aantallen. Omdat van de meeste
soorten niet alle individuen geteld worden, wordt de populatietrend doorgaans uitgedrukt in
relatieve veranderingen (bijv. % jaarlijkse toe- of afname).

Compliance monitoring heeft als doel om te beoordelen of een object voldoet aan de
normen. Een voorbeeld is in dit geval de uiteindelijke beoordeling van de
verschillende aspecten van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
op basis van referentiewaarden (normen). Deze beoordeling wordt gebaseerd op
status (absolute getallen) en trends (relatieve getallen).
Het hangt sterk af van het doel van de monitoring (status, trend/effect of compliance)
welke meetstrategie ofwel steekproefontwerp het meest geschikt is (De Gruijter et al.,
2006). Het gaat te ver om hier in dit advies verder op in te gaan, maar het is wel van
belang om hier rekening mee te houden bij de eventuele uitvoering van dit advies.

2.3.2 Kwaliteit van de gegevens
Door de Europese Commissie is gevraagd bij de nulmeting om de kwaliteit van de
gegevens aan te duiden met goed (good), middelmatig (moderate) en slecht (bad). Voor
uitleg van deze kwaliteitsklassen zie tekstbox.
Quality of data (European Commission)
Good: e.g. based on extensive surveys
Moderate: e.g. based on partial data with some extrapolation
Poor: e.g. based on very incomplete data or on expert judgement

Uit deze toelichting is duidelijk dat de Europese Commissie er de voorkeur aan geeft
om de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten zoveel mogelijk te
baseren op gegevens en zo min mogelijk op expertkennis. Verder dienen de gegevens
zo volledig mogelijk te zijn (complete). De Europese Commissie stelt geen duidelijke
eisen wat betreft de nauwkeurigheid van de gegevens en daaruit afgeleide informatie
(o.a. trends).
In het huidige advies gaan we uit van de definitie van kwaliteit van gegevens (quality of
data) van de Europese Commissie, maar voor de toekomstige monitoring is het wel
van belang om ook meer duidelijkheid te krijgen over de vereiste nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de op te leveren getallen (cijfers) en trends.

30

Alterra-rapport 1646

3

Advies over toekomstige monitoring van soorten

3.1

Nulmeting

3.1.1

Beoordeling staat van instandhouding van soorten

In de nulmeting over de periode 2001-2006 is de staat van instandhouding van de
soorten conform de handleiding van de Europese Commissie (European
Commission, 2006) beoordeeld aan de hand van de vier aspecten
verspreidingsgebied, populatie, habitat en toekomstperspectief. Bij de uiteindelijke
vaststelling van de staat van instandhouding is elk van deze vier aspecten beoordeeld
in termen van ‘gunstig’, ‘matig ongunstig’, ‘slecht’ en ‘onbekend’. Daarbij spelen
onder andere de zogenaamde ‘referentiewaarden voor een gunstige staat van
instandhouding’ (favourable reference values) voor het verspreidingsgebied en de
populatiegrootte een rol. De referentiewaarden zijn nog niet voor alle soorten
vastgesteld. Voor soorten met een goede staat van instandhouding in 1994 (de datum
waarop de HR van kracht is geworden) is de referentiewaarde voor zover vastgelegd
in de profielen (www.minlnv.nl/natura2000) als uitgangspunt genomen.
Voor de inschatting per aspect is gebruik gemaakt van de beste beschikbare gegevens
en kennis. Voor de meeste soorten kon het verspreidingsgebied globaal worden
ingeschat op basis van het verspreidingsbeeld op 10*10km-hokniveau, zoals
voorgeschreven in de Handleiding van de Europese Commissie (European
Commission, 2006). Dit verspreidingsbeeld was echter niet voor alle soorten
compleet. Voor de populatiegrootte zijn in de nulmeting ook schattingen gemaakt
door soortenexperts (expert judgement). Deze schattingen waren doorgaans erg
onnauwkeurig, wat blijkt uit de grote verschillen tussen het geschatte minimum en
maximum van de populatiegrootte. Verder varieerde de gebruikte eenheid in
populatiegrootte sterk tussen soortgroepen (aantallen individuen, aantal km-hokken,
aantal burchten, aantal leefgebieden). Voor de populatietrend kon voor veel soorten
gebruik worden gemaakt van de NEM-meetnetten of andere lopende
monitoringprogramma’s, zodat expert judgement voor een aantal soorten niet nodig
was. Voor de aspecten habitat en toekomstperspectief was de beoordeling weer wel
grotendeels gebaseerd op expert judgements.

3.1.2

Kwaliteit van de gegevens

De soortenexperts hebben de kwaliteit van de gegevens bij de nulmeting beoordeeld
in drie klassen: slecht, matig of goed. Voor het Vliegend hert bijvoorbeeld is de
kwaliteit van de gegevens voor het verspreidingsgebied als ‘matig’ ingeschat, voor de
populatie als ‘slecht’, en voor de habitat als ‘matig’. Als klasse ‘slecht’ 0 punten
oplevert, klasse ‘matig’ 1 punt en klasse ‘goed’ 2, dan is de kwaliteit van de gegevens
voor het Vliegend hert dus gemiddeld (1+0+1)/3=0,7 punten. De maximum score is
2 punten, wat aangeeft dat de gegevens over het Vliegend hert nog wel te verbeteren
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vallen. Op deze wijze is de kwaliteit van de gegevens voor de nulmeting vastgesteld
per soortgroep (Tabel 7). Per soort is de score van de kwaliteit van de gegevens voor
de aspecten verspreidingsgebied en populatie terug te vinden in Bijlage 6. Het aspect
toekomstperspectief is in deze vergelijking niet meegenomen, omdat hiervoor de
kwaliteit van de gegevens niet is beoordeeld. Omdat de kwaliteit van de gegevens
alleen beoordeeld is ten behoeve van de nulmeting van de Habitatrichtlijn kon geen
kwaliteitsscore voor gegevens over de vogels worden bepaald. Het is echter bekend
dat de kwaliteit van de gegevens over vogels zeer goed is.
Tabel 7. De gemiddelde kwaliteit van de gegevens over verspreidingsgebied, populatie (populatiegrootte en -trend) en
habitat per soortgroep bij de nulmeting, gerangschikt naar afnemende kwaliteitscore. Maximum score = 2
(kwaliteit goed) en minimum score = 0 (kwaliteit slecht). De kwaliteitsscore voor verspreidingsgebied en populatie
per soort is te vinden in bijlage 6.
Soortgroep
Aantal soorten
Kwaliteitscore
Aantal keer
slechte kwaliteit
Korstmossen
1
2,0
0
Kreeftachtigen
1
2,0
0
Dagvlinders
3
1,9
0
Mossen
4
1,8
0
Reptielen
3
1,7
0
Libellen
7
1,6
3
Amfibieën
10
1,5
1
Vaatplanten
6
1,5
2
Nachtvlinders
2
1,3
1
Bloedzuigers
1
1,0
0
Zoogdieren
27
0,9
30
Trekvissen
8
0,7
7
Beek- en poldervissen
5
0,7
5
Kevers
3
0,6
4
Weekdieren
4
0,2
10

Voor de gegevens over sommige soortgroepen is nog heel wat aan
kwaliteitsverbetering nodig en voor die over andere soortgroepen veel minder. Zo
zijn er voor dagvlinders al voldoende gegevens beschikbaar om tot een goede
beoordeling van de aspecten verspreidingsgebied, populatie en habitat te komen,
maar voor weekdieren is dat zeker niet het geval. Gemiddeld over alle soortgroepen
blijkt de kwaliteit van de gegevens over verspreidingsgebied, populatie en habitat
weinig te verschillen (Tabel 8). De relatief lage score op het aspect populatie komt
vooral door de schaarse informatie over de populatiegrootte. De trends in
populatiegrootte zijn voor veel soorten juist vrij goed bekend.
Tabel 8. De gemiddelde kwaliteit van de gegevens per aspect. Maximum score = 2 (kwaliteit goed) en minimum
score = 0 (kwaliteit slecht).
Aspect
Gemiddelde kwaliteit
Verspreidingsgebied
1,3
Populatie
1,1
Habitat
1,3
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3.2

Toekomstige monitoring

Voor de volgende rapportage naar de EU mag niet meer worden volstaan met een
beoordeling van de staat van instandhouding op basis van de best beschikbare
gegevens, maar wordt van de lidstaten verwacht dat de informatievoorziening op
orde is. In deze paragraaf worden daarom voorstellen gedaan voor de uitbreiding van
de huidige informatievoorziening per aspect (verspreidingsgebied, populatie, habitat,
toekomstperspectief). Deze uitbreiding van de monitoring is niet direct afgestemd op
de aanpak zoals die door andere lidstaten wordt gevolgd. In eerste instantie is de
nieuwe monitoring zoveel mogelijk ingericht naar de wijze waarop bestaande
monitoringprogramma’s zijn georganiseerd. Deze bestaande programma’s (NEM,
verspreidingsonderzoek) maken echter gebruik van methoden die mede ontwikkeld
zijn op basis van ervaringen in andere landen. Daardoor heeft er indirect wél
afstemming met andere lidstaten plaatsgevonden. Overigens behoort Nederland
samen met Groot-Brittannië tot de koplopers op het gebied van natuurmonitoring.
In de praktijk van de gegevensinwinning is het onderscheid tussen het meten van het
verspreidingsgebied en de populatiegrootte niet altijd even duidelijk. Het
verspreidingsgebied wordt bepaald aan de hand van verspreidingsonderzoek, terwijl
de veranderingen in populatiegrootte worden geregistreerd op basis van meetnetten
die zijn gericht op trends (zie voor uitleg van dit begrip paragraaf 2.3.1). Maar als het
waarnemen van trends in populatiegrootte van bepaalde soorten te moeilijk of te
duur is, kan ook nog gewerkt worden met herhaald verspreidingsonderzoek om een
beeld te krijgen van de veranderingen in de populatiegrootte (vergelijkbaar met een
herhaalde inventarisatie ofwel ‘repeated survey’; De Gruijter et al., 2006). Andersom
kunnen sommige meetnetten die oorspronkelijk zijn gericht op het registreren van
trends tegelijkertijd ook een beeld opleveren van het verspreidingsgebied van
soorten. Het onderscheid tussen verspreidingsonderzoek en meetnetten gericht op
trends is in de praktijk dus niet altijd zo scherp te trekken. Desalniettemin houden we
in dit hoofdstuk dit onderscheid aan, want het sluit aan op de huidige organisatie van
de gegevensvoorziening. Het registreren van trends in populatiegrootte zijn het doel
van het NEM en enkele andere meetnetten. Bij verspreidingsonderzoek draait het
daarentegen om andere monitoringprogramma’s, zoals de huidige ‘inhaalslag
verspreidingsonderzoek’.
Voor de Vogelrichtlijn is de Handleiding van de Europese Commissie (European
Commission, 2006) nog niet van toepassing, maar kan met een summierdere
rapportage worden volstaan. Verwacht wordt echter dat op den duur dezelfde
rapportage voor de Vogelrichtlijn verplicht gaat worden als voor de Habitatrichtlijn.
Toch krijgt in dit advies monitoring van vogels geen verdere aandacht, omdat de
gegevensvoorzienig daarvan al heel ver gevorderd is. Het verspreidingsgebied van
veel vogelsoorten op 10*10 km-hokniveau is goed bekend en dat geldt ook voor de
populatietrends. Zowel voor broedvogels als watervogels bestaan uitgebreide
meetnetten die landelijke trendcijfers van goede kwaliteit opleveren voor verreweg de
meeste soorten van de Vogelrichtlijn, en redelijk betrouwbare cijfers voor een aantal
andere (CBS, 2007). De enige uitzondering bij broedvogels is de wespendief, waarvan
de gegevens over de landelijke trend van matige kwaliteit zijn. Daarnaast zijn er nog
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tien soorten watervogels waarvoor landelijke trends nog niet nauwkeurig berekend
kunnen worden, zoals voor de dwergmeeuw, de parelduiker en de reuzenstern.
Indicatief zijn de jaarlijkse kosten voor deze resterende tien soorten € 25.000.
De monitoringprogramma’s voor soorten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
zijn niet in detail uitgewerkt. De bedoeling is dat het inwinnen van gegevens zal
plaatsvinden op de wijze zoals die de afgelopen jaren (verspreidingsonderzoek) of
zelfs al meer dan 15 jaar (NEM) wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat het
offertetraject wordt uitgevoerd door de Gegevensautoriteit Natuur en het CBS, de
uitvoering door PGO’s, en methode-ontwikkeling en trendanalyse door PGO’s en
het CBS. Een uitzondering hierop vormen de meetnetten die niet door de PGO's
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de zeezoogdieren en de trekvissen, die momenteel
door IMARES gemonitored worden. Het meetnet zeehonden dat mede in het kader
van de Trilateral Regeringsconferentie Waddenzee wordt uitgevoerd is bijvoorbeeld
in het WOT programma Informatievoorziening Natuur ondergebracht en wordt in
feite aangestuurd door de Trilateral Monitoring and Assessment Group en Directie
Regionale Zaken Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

3.2.1

Verspreidingsgebied

Voorstel monitoringprogramma
Het voorstel is om de (geografische) verspreiding van de soorten op het niveau van
10*10 km-hokken bij te houden. Dat is conform de eis van de EU bij de rapportageverplichting. Met verspreidingsgegevens op dat niveau kunnen zowel de ligging, de
oppervlakte als de trend van het verspreidingsgebied gevolgd worden. Wel beveelt de
Handleiding van de Europese Commissie (European Commission, 2006) een lager
schaalniveau aan wanneer dat mogelijk is. Mocht er informatie op een lager
schaalniveau voorhanden zijn, bijvoorbeeld op 5*5 km-hokniveau, dan zal dat t.z.t.
worden gebruikt. Maar bij de sturing op de gegevensinwinning worden alleen de
hiaten op 10*10 km-hokniveau opgevuld. Voor populaire soortgroepen, zoals vogels
en dagvlinders, zal veel informatie beschikbaar zijn op km-hokniveau indien enige
vorm van verspreidingsonderzoek wordt gefinancierd. Maar deze informatie is vaak
weer niet vlakdekkend (d.w.z. niet voor elk hok beschikbaar). Ten behoeve van de
rapportage aan de EU worden deze data dan opgeschaald tot het benodigde, grovere
niveau.
Er wordt maar één methode voor de monitoring van het verspreidingsgebied
geadviseerd, te weten ‘verspreidingsonderzoek’ (zie voor uitleg van deze term
paragraaf 2.3.1). De reden hiervoor is dat het verspreidingsgebied van soorten een
gemakkelijk haalbaar meetdoel is: bij een beperkte opzet en uitvoering van
verspreidingsonderzoek is het schaalniveau van 10*10 km en zelfs 5*5 km haalbaar
voor veel soorten. Zo’n beperkte vorm van verspreidingsonderzoek houdt in dat
losse waarnemingen van vrijwilligers via internet worden verzameld, ingevoerd en
gecontroleerd. Samen met de gegevens uit bestaande meetnetten (vooral NEMmeetnetten, maar bijvoorbeeld ook meetnetten van terreinbeheerders) kan dat al
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voldoende zijn om de verspreiding op 10*10 km-hokniveau bij te houden. Er wordt
daarbij niet voorzien in ondersteuning van vrijwilligers in het veld, maar wel worden
vrijwilligers geworven en gestimuleerd met (elektronische) nieuwsbrieven en
dergelijke. Zonodig kan aan het einde van een rapportageperiode gericht
verspreidingsonderzoek worden uitgevoerd om tot dan toe slecht onderzochte delen
van het leefgebied te inventariseren. Deze beperkte vorm van
verspreidingsonderzoek schiet echter tekort bij moeilijk telbare soorten die de inzet
van professionals vragen. Tot deze soorten behoren weekdieren, enkele mossoorten,
enkele hogere planten en mariene soorten. Om het verspreidingsgebied van
dergelijke soorten in beeld te brengen is een uitgebreider monitoringprogramma
nodig. In zulke gevallen wordt een monitoringprogramma voorgesteld dat tevens in
de populatietrend kan voorzien (zie hieronder bij het aspect populatie).
Met het vaststellen van de verspreiding op 10*10km-niveau is de oppervlakte van het
verspreidingsgebied te bepalen. Er zijn geen aanvullende metingen nodig voor het
vaststellen van de trend in het verspreidingsgebied. Die kan namelijk afgeleid worden
uit de vergelijking van de oppervlakte van het verspreidingsgebied in verschillende
perioden, waarbij het meten van de nauwkeurigheid van een dergelijk berekende
trend wel aandacht vergt.
Aangezien bij de nulmeting al het verspreidingsgebied in beeld is gebracht, kan dit als
uitgangspunt genomen worden bij de toekomstige monitoring van het
verspreidingsgebied van soorten. Van belang is om het voorkomen (aan- en
afwezigheid) van een soort te toetsen: a) binnen het huidige verspreidingsgebied en
b) buiten het huidige verspreidingsgebied, daar waar de kans op voorkomen
(vestigen) van het soort hoog is. Voor het laatste kan gebruik gemaakt worden van
‘kansenkaarten’ (Van Kleunen et. al., 2007), waarmee de kans op voorkomen van een
soort in beeld gebracht wordt.
Kosten monitoringprogramma
De werkzaamheden voor het onderhouden van een monitoringprogramma voor een
verspreidingsgebied zijn:
1. het coördineren van de inwinning van losse waarnemingen m.b.v. vrijwilligers
(publiciteit, invoeren en valideren van gegevens, nieuwsbrieven e.d.);
2. gericht verspreidingsonderzoek in slecht onderzochte delen van het
leefgebied van soorten;
3. het inwinnen van waarnemingen m.b.v. professionals;
4. afleiden van de verspreiding en het verspreidingsgebied van soorten (resolutie
van 10*10 km-hok) uit de ingewonnen gegevens;
5. oordeel vellen over het verspreidingsgebied van de soorten (ongunstig, matig
ongunstig of gunstig) op basis van referentiewaarden.
Kosten 1 en 2: Een beperkte vorm van verspreidingsonderzoek als boven geschetst
zal per soortgroep waarschijnlijk niet meer hoeven te kosten dan € 10.000-50.000 per
jaar (zie bijlage 6).
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Kosten 3: Wanneer de inzet van professionals nodig is, worden de kosten
aanmerkelijk hoger, tot zelfs meer dan € 100.000 per soort voor zeezoogdieren. In
deze gevallen gaat het dan meestal echter om een combinatie van
verspreidingsonderzoek en monitoring van trends in populatiegrootte (zie paragraaf
3.3). Maar de uiteindelijke kosten van het verspreidingsonderzoek hangen sterk af
van de gegevensinwinning voor andere meetdoelen, bijvoorbeeld de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en de Flora- en faunawet, waarbij mogelijk zelfs het
schaalniveau van 1*1 km wordt nagestreefd. Dergelijke metingen voorzien dan
automatisch ook al in de behoefte aan verspreidingsinformatie voor de EUrapportage over de Habitatrichtlijn, omdat vrijwel alle Habitatrichtlijnsoorten ook in
de Flora- en Faunawet staan.
Kosten 4 en 5: marginaal (het betreft beperkte eenmalige kosten).
Aandachtspunten monitoringprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Behalve een monitoringprogramma is er de komende jaren ook een
statistisch ontwikkelingsprogramma nodig om de nauwkeurigheid van de
berekende verspreidingsgebieden en trends daarin te kwantificeren, en voor
het automatiseren van deze berekeningen.

3.2.2 Populatie
Voorstel monitoringprogramma
Populatiegrootte
Het voorstel is om voorlopig geen monitoringprogramma op te zetten om de
populatiegrootte vast te stellen in termen van het aantal individuen of vergelijkbare
eenheden. Het opstellen van een dergelijk programma blijkt voor veel soorten
namelijk erg lastig tot nagenoeg onmogelijk te zijn. Behalve bij vogels en nog enkele
soorten (bijvoorbeeld pimpernelblauwtjes, geelbuikvuurpad) ontbreekt het doorgaans
aan kwantitatieve informatie over de populatiedichtheid om de populatiegrootte te
kunnen bepalen. Omdat alle Europese landen ditzelfde probleem hebben, is de
standaardisatie van het vaststellen van de populatiegrootte tot nader order uitgesteld
(zie de Handleiding van de Europese Commissie (European Commission, 2006)).
Het lijkt raadzaam om de ontwikkelingen rond dit aspect af te wachten alvorens veel
te investeren in onderzoek om de populatiegrootte te bepalen. De handleiding van de
Europese Commissie (European Commission, 2006) laat toe dat de populatiegrootte
wordt opgegeven in termen van het aantal hokken (km-hokken, 5*5 km-hokken,
10*10 km-hokken) of het aantal leefgebieden en dergelijke informatie komt uit het
verspreidingsonderzoek sowieso wel beschikbaar. Een alternatieve optie is hier om
wel onderzoek uit te voeren om de populatiegrootte te bepalen per soort. Het
achtergrondrapport (Van Swaay & Van Strien, 2008) geeft een indruk van de
mogelijkheden en de kosten daarvan.
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Trends in populatiegrootte
Het voorstel is om sterk te sturen op het verzamelen van informatie over de trend in
populatiegrootte van soorten. De populatietrend zegt vaak meer over de actuele
toestand van de populatie dan over de absolute populatiegrootte, en (relatieve)
trendgegevens zijn meestal eenvoudiger in te winnen. Daarnaast zegt de
populatietrend vaak meer dan de trend in het verspreidingsgebied. Veranderingen in
het verspreidingsgebied worden doorgaans voorafgegaan door trends in de
populatiegrootte. Zelfs als een populatie in een hok is afgenomen van vele duizenden
dieren of planten tot één exemplaar, geldt het hok nog steeds als bezet. De
populatietrend heeft dan al lang een alarmsignaal afgegeven. Om deze reden is het
volgen van de populatietrend voor beleidsdoeleinden veel relevanter (early-warning)
dan het volgen van veranderingen in het verspreidingsgebied. De meetnetten van het
NEM voorzien voor veel VR- en HR-soorten al in (landelijke) trendinformatie.
Monitoring van een aantal soorten waarvoor nog geen landelijke trendinformatie
beschikbaar is, kan aan bestaande meetnetten toegevoegd worden. Voor andere
soorten zullen nieuwe meetnetten opgezet moeten worden.
De monitoring van trends in populatiegrootte kan echter voor sommige soorten erg
duur worden, met name als de soorten niet eenvoudig zijn waar te nemen en de inzet
van professionals nodig is. In dat geval stellen we herhaald verspreidingsonderzoek
(repeated survey) voor. Daarbij wordt bijvoorbeeld het verschil in het aantal km-hokken
waarin een soort per periode wordt aangetroffen als populatietrend opgevat, al gaat
het dan eigenlijk om de trend in verspreiding. Het voordeel daarvan is dat met één
monitoringprogramma zowel informatie over het verspreidingsgebied als over de
trend in populatiegrootte kan worden verzameld. Maar dat heeft zijn prijs, namelijk
een lagere gevoeligheid en een lagere kwaliteit van de informatie over trend in
populatiegrootte. In de eerste plaats worden veranderingen in populatiegrootte
(trends) minder snel gedetecteerd. In de tweede plaats wordt de trend grover bepaald
(aantal hokken in plaats van aantal individuen) en betekent herhaald
verspreidingsonderzoek meestal minder gestandaardiseerde veldmethoden dan in een
meetnet, met als gevolg geringere nauwkeurigheid van de informatie. Deze
beperkingen betekenen dat met herhaald verspreidingsonderzoek alleen vrij grote
veranderingen in populaties zijn te detecteren. De wens in de Handleiding van de
Europese Commissie (European Commission, 2006) om 1% verandering per jaar te
kunnen detecteren is daarmee behoorlijk ver buiten bereik. Bij herhaald
verspreidingsonderzoek zullen veranderingen in populatieaantallen al gauw meer dan
10% per jaar moeten zijn om deze nog te kunnen aantonen in de korte periode
tussen opeenvolgende rapportages. De kwaliteit van de informatie over de trend in
populatiegrootte afgeleid uit herhaald verspreidingsonderzoek is dus hooguit ‘matig’
en niet ‘goed’. Overigens wordt ook in de NEM-meetnetten niet gestreefd naar het
kunnen aantonen van veranderingen in populatiegrootte van 1% per jaar, maar van
enkele procenten per jaar.
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Kosten monitoringprogramma
De werkzaamheden voor het uitbreiden van het huidige monitoringprogramma voor
het volgen van populatietrends zijn:
1. het opzetten en onderhouden van meetnetten m.b.v. vrijwilligers (stimuleren
en opleiden van vrijwilligers, maken van handleidingen en formulieren,
invoeren en valideren van gegevens, rapportages, begeleidingscommissies
e.d.);
2. het coördineren van meetnetten die door professionals worden uitgevoerd;
3. Het ontwikkelen en automatiseren van de trendanalyse;
4. oordeel vellen over het aspect populatie (ongunstig, matig ongunstig of
gunstig) op basis van referentiewaarden.
Kosten 1 en 2: Zelfs als gekozen wordt voor een mix van soorten waarbij de
populatietrend wordt gevolgd en andere waarbij herhaald verspreidingsonderzoek
wordt toegepast, kunnen de kosten aardig oplopen. Omdat de kosten sterk
verschillen van soort tot soort is een aantal varianten samengesteld met oplopende
kosten (zie paragraaf 3.3), die een keuze voor te financieren monitoringprogramma’s
kunnen vereenvoudigen.
Kosten 3 en 4: nog nader te bepalen
Aandachtspunten monitoringprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Behalve een monitoringprogramma ten behoeve van het bepalen van de
populatietrend
is
er
de
komende
jaren
een
statistisch
ontwikkelingsprogramma nodig. Het gaat om de ontwikkeling van een
statistische methode voor het bepalen van de populatietrend van soorten op
basis van herhaald verspreidingsonderzoek.
− Voor recente Rode Lijsten is een nieuwe methode toegepast om trends in
populatiegrootte af te leiden uit gegevens van herhaald verspreidingsonderzoek (zie o.a. Van Swaay, 2006). Deze methode vergt nog verdere
statistische ontwikkeling, om beter rekening te kunnen houden met
verschillen in inventarisatie-intensiteit. Dat helpt tevens bij de sturing van de
verdere gegevensinwinning.

3.2.3 Geschikte habitats voor soorten
Voorstel werkprogramma
Het voorstel is om een werkprogramma op te stellen voor het vaststellen van de
oppervlakte en trend van de geschikte habitat voor de soorten, maar voorlopig geen
nieuwe gegevens in te winnen. In het werkprogramma moeten methoden worden
ontwikkeld om op basis van reeds bestaande habitatgegevens uitspraken te doen over
de oppervlakte en trend van de geschikte habitat. De eerste stap daarbij is het
toekennen van habitattypen aan soorten. In de rapportage wordt gevraagd daarbij uit
te gaan van de bestaande typologieën (Annex I, EUNIS en KRW). In de rapportage
in 2007 is voor iedere soort een overzicht gemaakt van de Annex I, EUNIS en KRW
typen waarin ze voorkomen. Voor veel Annex I habitattypen zal oppervlakte- en
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trendinformatie worden ingewonnen in het kader van de toekomstige monitoring
habitattypen (zie hoofdstuk 4). Voor veel soorten geldt echter dat een aanzienlijk deel
van de populatie ook buiten de Annex I – habitattypen voorkomt. Voor enkele
aquatische soorten kan gebruik gemaakt worden van de habitatgegevens die
momenteel al op gestandaardiseerde wijze worden ingewonnen voor de
Kaderrichtlijn Water.
Habitatkaarten kunnen worden gebaseerd op bestaande gegevens, maar ook op
verspreidingsgegevens van soorten in combinatie met gegevens over habitataspecten
en drukfactoren (Van Kleunen et al. 2007). Het is echter nog onduidelijk voor
hoeveel soorten dit bruikbare informatie over de oppervlakte van het geschikte
habitat en de temporele trend daarin oplevert. Het valt echter te verwachten dat er
door de vele nieuwe gegevens die de komende jaren gaan binnenkomen in het kader
van het verspreidingsonderzoek (t.b.v. de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar ook t.b.v.
de Flora- en faunawet e.d.) betere kaarten van het geschikte habitat van een soort
gemaakt kunnen worden.
Kosten werkprogramma
De werkzaamheden die verricht moeten worden, zijn op dit moment nog niet
volledig te overzien. Het gaat o.a. om:
1. het definitief vaststellen per soort van de geschikte habitattypen;
2. het ontwikkelen van methoden om de oppervlakte en trend van de geschikte
habitats binnen het leefgebied van soorten vast te stellen;
3. ontwikkelen van habitatkaarten op basis van verspreidingsgegevens van
soorten en aanvullende gegevens (stikstofdepositie, grondwaterstanden e.d.);
4. oordeel vellen over het aspect habitat (ongunstig, matig ongunstig of gunstig).
Het inwinnen van habitatgegevens is geen onderdeel van het monitoringprogramma.
De kosten voor het monitoringprogramma zijn op dit moment moeilijk te bepalen.
Voor een groot deel gaat het om eenmalige ontwikkelingskosten (onderdeel 1, 2 en
3).
Aandachtspunten monitoringprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Een probleem met de EUNIS-typen is dat ze een nogal plantensociologische
achtergrond hebben, die zich vaak niet goed leent om de habitat van een
soort te karakteriseren.

3.2.4 Toekomstperspectief

Voorstel werkprogramma

Het voorstel is om het vaststellen van het toekomstperspectief van de soorten net als
bij de nulmeting in de eerste plaats te baseren op expertkennis. Het oordeel van de
experts wordt daarbij ondersteund door de informatie uit de monitoringprogramma’s
die genoemd zijn in paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.3 (trends in verspreidingsgebied,
populatie en geschikt habitat), conform voorschriften van de Europese Commissie.

Alterra-rapport 1646

39

De soortenexperts vormen per soort een idee over de drukfactoren en bedreigingen
(Bijlage 5) ofwel de verklarende variabelen waarom het verspreidingsgebied, de
populatie en de habitat voor- of achteruit gaan. Hiervoor is in het kader van de WOT
IN al een eerste aanzet toe gegeven ( Van Kleunen et al. 2008) Daarbij kan
aanvullende informatie gebruikt worden uit bijvoorbeeld modelstudies van het
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) naar vermesting, verzuring en verdroging.
Daarnaast levert het onderzoek dat in het kader van het Overlevingplan Bos en
Natuur (OBN) wordt uitgevoerd aanvullende informatie op om de beoordeling van
het toekomstperspectief van soorten beter te kunnen onderbouwen.
De gegevensinwinning t.b.v. het verspreidingsgebied en de populatietrend van
soorten die in dit hoofdstuk is voorgesteld leidt tot een groeiende hoeveelheid
gegevens. Daarmee valt naar verwachting in 2013 al meer over de oorzaken van
verandering te zeggen dan tijdens de nulmeting. Verder komt bij het samenstellen
van ‘kansenkaarten’ tegelijk ook informatie naar voren over de factoren die de
verspreiding van soorten bepalen (Van Kleunen et al. 2007) en daarmee over de
mogelijke oorzaken van veranderingen.
Kosten werkprogramma
De werkzaamheden voor het vaststellen van het toekomstperspectief zijn o.a.:
1. afspraken maken over de wijze waarop omgegaan wordt met de lange dropdown list van drukfactoren en bedreigingen uit het rapportage-format;
2. afstemming met toekomstperspectief habitattypen (qua methodiek en
informatiebronnen over drukfactoren en bedreigingen);
3. oordeel vellen over het toekomstperspectief (ongunstig, matig ongunstig of
gunstig).
Kosten: nog nader te bepalen.
Aandachtspunten werkprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Medewerking MNP.

3.3

Voorstel varianten gegevensinwinning

In deze paragraaf komt een aantal varianten voor de gegevensinwinning t.b.v. de
toekomstige monitoring van soorten aan bod. Deze varianten omvatten niet het
gehele werkpakket van de toekomstige monitoring. Naast gegevensinwinning zijn
immers ook werkprogramma’s nodig voor het bepalen van de oppervlakte en de
trend in de oppervlakte van geschikt habitat (3.2.3) en het toekomstperspectief
(3.2.4).
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Het advies luidt om de werkprogramma’s voor de aspecten habitat (3.2.3) en
toekomstperspectief (3.2.4) in ieder geval uit te voeren. Het uitvoeren van de
volledige monitoringprogramma’s voor de aspecten verspreidingsgebied (3.2.1) en
populatie (3.2.2) lijkt echter financieel en praktisch onhaalbaar. Daarom luidt het
advies hiervoor een keuze te maken uit de varianten die in deze paragraaf genoemd
worden.
De eerste varianten voor gegevensinwinning (Tabel 10) zijn het goedkoopst; daarna
volgen de duurdere. Per variant is ook de verwachte verbetering in kwaliteitscore
t.o.v. de nulmeting aangegeven (Tabel 9). Voor sommige soorten is bijvoorbeeld te
verwachten dat de kwaliteit van de informatie over het verspreidingsgebied stijgt van
‘slecht’ naar ‘goed’; andere soorten stijgen van ‘slecht’ naar hooguit ‘matig’. De totale
verwachte verbetering is op dergelijke inschattingen per soort en aspect gebaseerd.
In Tabel 10 staan scores voor de varianten ‘nulmeting’ en ‘alles meten’. De variant
‘nulmeting’ houdt in dat de gegevensinwinning in de toekomst niet verandert t.o.v. de
huidige situatie. De variant ‘alles meten’ is de situatie waarbij alle modules (de
varianten 2a t/m 2f) worden uitgevoerd. In deze variant zijn de trekvissen (variant
2g) nog niet meegenomen.
De kosten voor inwinning van gegevens over het verspreidingsgebied en
populatietrend per soort staan in bijlage 6. Bij een aantal soorten zijn de kosten voor
het bepalen van de populatietrend en het verspreidingsgebied dezelfde, namelijk
wanneer het onderzoek in beide typen informatie kan voorzien. De kosten betreffen
het daadwerkelijk in de lucht houden van monitoringprogramma’s en zijn inclusief de
verwerking van gegevens door de uitvoerders van de monitoringprogramma’s.
Daarnaast zijn er nog jaarlijkse kosten van €25.000 voor tien soorten van de
Vogelrichtlijn die momenteel nog niet goed worden gemonitord. Deze kosten komen
bovenop de huidige uitgaven voor de NEM-meetnetten aan broedvogels en
watervogels.
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Tabel 9. Overzicht van varianten voor uitbreiding van de gegevensinwinning en de bijbehorende
kwaliteitsverbetering van de informatie over verspreidingsgebied en populatietrend. Aantal keer slechte, matige of
goede kwaliteit betreft de kwaliteit van de te verkrijgen informatie bij uitvoering van de variant, voor de soorten die
bij die variant horen. Elke soort heeft twee scores (voor zowel verspreidingsgebied als populatietrend). De score van
de nulvariant is als volgt berekend: (63 x 2 punten voor goede kwaliteit) + (56 x 1 punt voor matige kwaliteit) =
182. Zie bijlage 6 voor details.
Varianten
Beschrijving
Aantal
Scores
Aantal keer Aantal keer Aantal keer
toekomstige
soorten
kwaliteit
slechte
matige
goede
monitoring
informatie
kwaliteit
kwaliteit
kwaliteit
Variant 1
Nulmeting
182
39
56
63
Variant 2a
NEM verbeteren
24
+18
0
2
46
& uitbreiden
Variant 2b
Meetnetten voor
14
+13
0
5
23
HR-V soorten
Variant 2c
Meetnetten vleer16
+27
4
3
25
muizen
Variant 2d
Meetnet polder5
+14
0
0
10
en beekvissen
Variant 2e
Soortgerichte
15
+17
0
13
17
meetnetten
Variant 2f
Meetnet zee5
+9
0
5
5
zoogdieren
Variant 2g
Meetnetten
8
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
trekvissen
Variant 3
(= 2a t/m 2f )
79
+96
4
30
124

Vanaf variant 2e zijn de monitoringkosten per soort en per winstpunt aanzienlijk
hoger (Tabel 10). Dat komt mede doordat voor goedkoper te monitoren soorten
vaak al eerder meetnetten zijn opgezet. Veel van de HR-soorten die nog niet in het
NEM zijn opgenomen zijn relatief lastig om te meten of ze vergen een afzonderlijk
monitoringprogramma voor steeds maar één soort.

42

Alterra-rapport 1646

Tabel 10. Overzicht van varianten voor uitbreiding van de gegevensinwinning en de bijbehorende jaarlijkse kosten
voor bepaling van verspreidingsgebied en populatietrend. De kosten zijn globale inschattingen. Kosten per winstpunt
houdt in: gemiddelde van kosten totaal gedeeld door de toename in scores van Tabel 9.
Varianten
Kosten
Kosten (extra)
Kosten totaal
Kosten per
toekomstige
onderzoek
monitoring
winstpunt
monitoring
verspreiding
trend in
populatiegrootte
Variant 1
Nulmeting
Variant 2a
NEM
20-100 k€
20-80 k€
40-180 k€
2-10 k€
verbeteren &
uitbreiden
Variant 2b
Meetnetten voor
40-200 k€
20-30 k€
60-230 k€
5-18 k€
HR-V soorten
Variant 2c
Meetnetten
0 k€
100 k€
100 k€
4 k€
vleermuizen
Variant 2d
Meetnet polder10-50 k€
50-100 k€
60-150 k€
6-15 k€
en beekvissen
Variant 2e
Soortgerichte
350-710 k€
0 k€
350-710 k€
25-50 k€
Meetnetten
Variant 2f
Meetnet zee0 k€
> 500 k€
> 500 k€
> 50 k€
zoogdieren
Variant 2g
Meetnetten
p.m
p.m
p.m.
p.m
trekvissen
Variant 3
(= 2a t/m 2f )
1000-2000 k€

Bij de uiteindelijke keuze voor de varianten is het raadzaam om te kijken naar alle
doelen die inventarisaties of monitoringprojecten kunnen hebben. Zowel het
verspreidingsonderzoek als metingen ten behoeve van de populatietrend van VHRsoorten dienen namelijk vaak meerdere nevendoelen. Denk bijvoorbeeld aan:
• ontheffingverlening in het kader van de Flora- en faunawet, met daarin circa
13 muizensoorten die ook met het braakbalonderzoek voor de Noordse
woelmuis kunnen worden gemeten, en met circa 100 plantensoorten,
waardoor de kosten-batenuitkomst voor het meten van Groenknolorchis
weer anders uitpakt. Ook een paar soorten van Habitatrichtlijn (bijlage V)
staan in de Flora- en faunawet, bijvoorbeeld Europese rivierkreeft,
Wijngaardslak, Valkruid, Bunzing, Boommarter en enige soorten amfibieën.
Ook als die soorten niet hoeven te worden gemeten voor de EU-rapportage,
is in ieder geval verspreidingsinformatie nodig in het kader van de Flora- en
faunawet.
• Beheerplannen voor Natura2000-gebieden, waarbij bijvoorbeeld aandacht
uitgaat naar informatie over korfslakken en Platte schijfhoren in bepaalde
gebieden. Voor soorten die in bijlage II staan, kan ook de trend per
Habitatrichtlijngebied van belang zijn. Voor veel soorten van bijlage II is het
met bovenstaande voorstellen tevens mogelijk om de populatietrend per
Natura2000-gebied te bepalen, maar voor een aantal andere niet (zie ook
CBS, 2007).
• Het TMAP-monitoringprogramma in de Waddenzee, waaronder de
zeehondentellingen vallen, en de ASCOBANS-overeenkomst over kleine
walvisachtigen, waarin de dolfijnentellingen passen.
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3.3.1 Variant 2a: verbeteren en uitbreiden NEM met enkele
Habitatrichtlijn-soorten
Veel Habitatrichtlijn-soorten zitten al in het NEM, maar de kwaliteit van de metingen
voor een aantal soorten kan nog verbeterd worden. Zo zijn er meer meetlocaties
nodig voor het tellen van Rugstreeppadden. Daarnaast kunnen enkele soorten
worden toegevoegd aan al lopende monitoringprogramma’s (meetnetten). De
meerkosten (t.o.v. huidige kosten) van deze variant zijn circa 40-180 k€. Ook de
Rivierrombout wordt in deze variant meegenomen, maar de trend wordt daarbij
gebaseerd op het herhaalde verspreidingsonderzoek. Enerzijds is dit een tamelijk
lastig te bemonsteren soort, maar anderzijds neemt het areaal ervan zo duidelijk toe,
dat de trend voorlopig ook met vrij weinig moeite wel is vast te stellen aan de hand
van verspreidingsgegevens. Omdat verbetering van het NEM voor het waarnemen
van de Knoflookpad onhaalbaar lijkt, wordt ook voor deze soort voorgesteld de
populatietrend af te leiden uit herhaald verspreidingsonderzoek.

3.3.2 Variant 2b: meetnetten voor Habitatrichtlijn-V soorten
De soorten van bijlage V van de Habitatrichtlijn hebben een lage beleidsmatige
prioriteit, omdat er geen economische exploitatie van deze soorten in Nederland
plaatsvindt. Desalniettemin verlangt de EU toch een rapportage over deze soorten.
Daarom wordt voor deze soorten een zeer minimaal monitoringprogramma
voorgesteld. Een deel van de soorten van bijlage V van de Habitatrichtlijn kan
meeliften in bestaande monitoringprogramma’s (meetnetten). De Bruine kikker en
Kussentjesmos kunnen bijvoorbeeld worden waargenomen in NEM-meetnetten.
Voor Medicinale bloedzuiger, Wijngaardslak, Sneeuwklokje, Valkruid en
Boommarter wordt voorgesteld om alleen globaal herhaald verspreidingsonderzoek
uit te voeren. De Bunzing kan met een relatief beperkte inspanning worden
opgenomen in het NEM-meetnet Dagactieve Zoogdieren, en de Europese
rivierkreeft hoeft slechts eens in de zes jaar te worden onderzocht op de enige locatie
waar deze nog voorkomt. De kosten van deze variant liggen tussen 60 en 230 k€.

3.3.3 Variant 2c: meetnetten voor vleermuizen
De vervolgens meest kostenefficiënte stap is om twee nieuwe meetnetten voor
vleermuizen op te zetten: een meetnet waarin met behulp van batdetectors in auto’s
wordt geïnventariseerd en een meetnet waarin vleermuizen op een aantal zolders
worden gevolgd. Met deze twee meetnetten kan informatie over veel soorten tegelijk
worden verzameld. Samen met het al bestaande NEM-meetnet van
winterverblijfplaatsen kan daarmee informatie over zowel de landelijke trend als de
verspreiding op 10*10 km-hokniveau van veel vleermuizen worden verkregen.
De winst van deze variant zit in het verkrijgen van trendinformatie van meer soorten
dan de zeven vleermuissoorten waarvoor nu in het NEM landelijke trends kunnen
worden berekend. Daarnaast wordt van veel soorten goede verspreidingsinformatie
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verwacht, die nu voor de meeste soorten ontbreekt. De informatie over
baardvleermuizen, Franjestaart, Bosvleermuis en Bechsteins vleermuis zal echter ook
dan niet in elk opzicht goed zijn.

3.3.4 Variant 2d: meetnet polder- en beekvissen
In deze variant wordt een meetnet opgezet voor vier of vijf polder- en beekvissen,
met gestandaardiseerde metingen. Herhaald verspreidingsonderzoek lijkt bij deze
soortgroep riskant: zonder gestandaardiseerde metingen wordt waarschijnlijk geen
betrouwbare trendinformatie verkregen. Momenteel wordt het verspreidingsbeeld
van vier soorten (Beekprik, Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Grote
modderkruiper) op 10*10 km-hokniveau geïnventariseerd. Mogelijk kan voor de
komende EU-rapportage tevens gebruik gemaakt worden van waarnemingen uit
databestanden van STOWA en Sportvisserij Nederland. Voor de Beekprik zullen de
metingen t.b.v. de populatietrend ook goede verspreidingsinformatie opleveren,
gezien het beperkte verspreidingsgebied van de soort. De Rivierdonderpad wordt
voorlopig waargenomen in de meetnetten; met deze soort wordt pas serieus rekening
gehouden wanneer de beleidsmatige status ervan voldoende duidelijk is.
De winst van deze variant is vooral de uitbreiding van de trendmonitoring voor een
soortgroep die tot nu toe geheel buiten het NEM viel.

3.3.5 Variant 2e: soortgerichte meetnetten
Deze variant betreft soorten die ofwel door professionals moeten worden
geïnventariseerd ofwel waarvoor een grootschalig meetnet voor een enkele soort
moet worden gefinancierd. Het gaat om 15 soorten, waarvan er sommige relatief
goedkoop zijn, maar andere relatief duur. De soorten zijn: Groenknolorchis,
Hamster, Otter, Bever, Vliegend hert, Noordse woelmuis, twee waterroofkevers,
Tonghaarmuts, Teunisbloempijlstaart, Kruipend moerasscherm, Drijvende
waterweegbree, twee korfslakken, Platte schijfhoren.
Gelet op hoge kosten per soort wordt voorgesteld om zowel verspreidingsgebied als
populatietrend alleen met herhaald verspreidingsonderzoek in beeld te brengen. De
kosten voor Hamster en Otter spelen overigens pas wanneer lopende metingen
stoppen. De winst van deze variant is beperkt omdat vooral verspreidingsgegevens
worden verkregen, terwijl de trendinformatie van matige kwaliteit zal zijn.
Voor veel van deze soorten is eigenlijk een continuering van de ‘inhaalslag
verspreidingsonderzoek’ nodig zoals deze de laatste jaren heeft plaatsgevonden, met
als aanpassing dat ook rekening moet worden gehouden met het kunnen bepalen van
trends. In theorie is het goedkoper om voor deze soorten ‘habitatgeschiktheidskaarten’ te gaan maken, als benadering van de populatietrend. Maar voor veel
van deze soorten zal dat niet goed lukken vanwege hun onvoorspelbare voorkomen
en lage vindbaarheid. Een alternatief kan nog zijn om vanwege de kosten terug te
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vallen op expert judgement in 2013. Door een geringe mate van veldwerk te financieren
kan het expert judgement misschien nog op een hoger niveau gebracht worden dan voor
de nulmeting in 2007. De kosten zouden in dat geval bijvoorbeeld circa 10 k€ per
soort bedragen. Maar de kwaliteitscore van de informatie blijft dan vermoedelijk op
hetzelfde niveau als bij de nulmeting.

3.3.6 Variant 2f: meetnetten voor zeezoogdieren met professionals
Er is een lopend monitoringprogramma voor zeehonden, maar geen structureel
monitoringprogramma voor de drie dolfijnachtigen van de Habitatrichtlijn. Herhaald
verspreidingsonderzoek is voor deze soorten geen optie, o.a. omdat de dieren
daarvoor te mobiel zijn. Met een monitoringprogramma gericht op populatietrends
kan tevens het verspreidingsgebied in beeld worden gebracht, maar de kwaliteit van
de verspreidingsinformatie blijft dan waarschijnlijk nog van matige kwaliteit.
De kosten voor zeezoogdieren zijn meer dan 100 k€ per soort en dat zijn daarmee de
duurste monitoringprogramma’s van alle Habitatrichtlijn-soorten. Er gelden
overigens voor deze soorten ook nog andere meetdoelen dan de rapportageverplichting voor de Habitatrichtlijn (o.a. TMAP, ASCOBANS), waardoor een
bredere afweging nodig is over het toekomstige monitoringprogramma voor
zeezoogdieren.

3.3.7 Variant 2g: meetnetten voor trekvissen
Wat de trekvissen betreft gaat in eerste instantie om acht soorten: Barbeel, Elft, Fint,
Grote marene, Rivierprik, Steur, Zalm en Zeeprik. Een negende soort, de Houting,
wordt pas sinds kort weer in Nederland waargenomen als gevolg van herintroducties
in Duitsland, zodat nog geen rapportageverplichting geldt in 2013.
De Barbeel wordt niet genoemd voor specifieke locaties, maar heeft wel speciale
beschermingsstatus. De huidige KaderRichtlijn Water (KRW) monitoring is
afdoende voor de monitoring van trends in de grote rivieren. Extra monitoring is
vereist in de Limburgse beken en de uiterwaarden van grote rivieren (20 keuro).
Wat betreft de zeeprik en rivierprik is de KRW monitoring voldoende voor de
monitoring van trends in de rivieren. Wat de Waddenzee en de kustzone betreft is dit
problematisch omdat geschikte monitoringsvormen ontbreken. Prikken leven vele
jaren in de bodem van rivieren en beken. Er zijn echter slechts enkele locaties
bekend, een minieme fractie van de vermoedelijke omvang. Voor
instandhoudingsdoelstellingen zeer relevant om die locaties te kennen. Dit vraagt om
intensieve vormen van specifieke monitoring (o.a. bodemhappers in rivieren,
electrovissen in beken). Ordegrootte 100-200 keuro.
De Fint wordt grotendeels afgedekt in de huidige monitoring in de rivieren, de
kustwateren en de Waddenzee. De Elft, Zalm, Grote marene, Houting en Steur
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worden voorlopig voldoende afgedekt in KRW-monitoring, maar voor enkele
specifieke gebieden zou uitbreiding monitoring gewenst zijn. 30 keuro.

3.3.8 Variant 3: alle meetnetten
Om alle soorten goed te meten moeten alle behandelde varianten worden uitgevoerd
(eigenlijk zijn de varianten dan ook niet zozeer alternatieve opties, maar eerder
modules). Wanneer alle soorten worden gemonitord lopen de kosten op tot 1 à 2
miljoen € per jaar (Tabel 10). Deze kosten bedragen meerkosten ten opzichte van de
huidige uitgaven in het NEM. De kwaliteit van de informatie t.o.v. de nulmeting is
dan sterk verbeterd (vergelijk varianten 1 en 3 in Tabel 9).
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4

Advies over toekomstige monitoring habitattypen

4.1

Nulmeting

4.1.1

Definities habitattypen

De definities van de habitattypen zijn in Nederland in ‘profielen’ beschreven
(www.minlnv.nl/natura2000). Met uitzondering van de niet-begroeide habitattypen
wordt uitgegaan van een plantensociologische indeling (plantengemeenschappen).
Een vertaalsleutel is opgesteld van plantengemeenschappen (vegetatietypen) naar
habitattypen. Dit is een specifiek Nederlandse vertaaltabel en gaat uit van de
Nederlandse plantengemeenschappen (Schaminée et al., 1995) en van de
vegetatietypen van Staatsbosbeheer (Schipper, 2002). Naast vegetatiekundige
kenmerken (soortensamenstelling en vegetatiestructuur) spelen ook geomorfologische en hydrologische kenmerken een rol bij de definiëring van een habitattype.
Zie ter vergelijking ook de definitie van ‘natuurlijke habitats’ in artikel 1 van de
Habitatrichtlijn (Bijlage 1).
Aandachtspunt: De definities van habitattypen (en vegetatietypen) zijn abstract. In
de praktijk zijn de habitattypen (vegetatietypen) echter niet altijd even eenvoudig te
herkennen en te begrenzen (Westhoff, 1974). Dit heeft te maken met het feit dat er
vaak sprake is van gradiënten, graduele overgangen van het ene habitattype
(vegetatietype) in het andere in ruimte en tijd. Dit vormt een probleem bij de
interpretatie (classificatie) van vegetatieopnamen (veldwaarnemingen) en bij
vegetatiekarteringen die veelal gebaseerd zijn op luchtfoto-interpretatie in combinatie
met veldwaarnemingen. Bij geïnterpreteerde vegetatieopnamen - indien goed
gedocumenteerd - kan altijd nog terug gegrepen worden op de ruwe (nog niet
geclassificeerde) data, iets dat bij een vegetatiekaart ofwel geïnterpreteerde luchtfoto
vaak een stuk lastiger is. Dit is iets om rekening mee te houden bij de toekomstige
monitoring van habitattypen (traceerbaarheid en reproduceerbaarheid). De wijze
waarop een vegetatieopname wordt gemaakt is – min of meer - gestandaardiseerd
(Schaminée et al., 1995), de wijze waarop een vegetatiekartering wordt gemaakt is niet
gestandaardiseerd.

4.1.2

Beoordeling staat van instandhouding habitattypen

In de nulmeting over de periode 2001-2006 is de staat van instandhouding van de
habitattypen conform de handleiding van het European Topic Centre of Biodiversity
(European Commission, 2006) beoordeeld aan de hand van de vier aspecten
verspreidingsgebied, oppervlakte, structuur en functie en toekomstperspectief.
Daarbij is gebruik gemaakt van de beste gegevens en kennis die op dat moment
beschikbaar waren.
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Het landelijke verspreidingsgebied (kaarten en getallen) is – met uitzondering van de
niet begroeide habitattypen – gebaseerd op de vegetatieopnamen uit de Landelijke
Vegetatiedatabank Nederland (LVD). De vegetatieopnamen zijn geclassificeerd tot
plantengemeenschappen (vegetatietypen) en vervolgens toebedeeld aan een
habitattype. Aangezien niet alleen vegetatiekundige kenmerken een rol spelen bij de
definitie van een habitattype is hierbij ook gebruik gemaakt van aanvullende
informatie over ondermeer fysisch-geografische regio's, fysiotopen en oude
boslocaties. De procedure is geautomatiseerd in het kennissysteem SynBioSys
(Schaminée & Hennekens, 2004). Dit leverde een beeld op van de verspreiding
(distribution) van de habitattypen. Door middel van een standaardprocedure is hieruit
het verspreidingsgebied (range) afgeleid. Voor die habitattypen waar onvoldoende
vegetatieopnamen van beschikbaar waren (geconstateerd na consultatie van
terreinbeherende instanties en andere experts) zijn aanvullende habitatwaarnemingen
toegevoegd. Een waarneming bestaat minimaal uit een locatie (x- en y-coördinaten),
het habitattype, het jaartal van de waarneming en een korte toelichting. De
beoordeling van het verspreidingsgebied is gebaseerd op trends en referentiewaarden.
De referentiewaarden zijn vastgesteld op basis van historische gegevens uit de LVD
(Janssen et al., in prep.).
De oppervlakte van de habitattypen is geschat op basis van expertkennis in
combinatie met literatuurgegevens en beschikbare vegetatiekaarten. De beoordeling
van de oppervlakte is gebaseerd op trends en referentiewaarden. De
referentiewaarden zijn vastgesteld op basis van duurzaamheidmodellen ofwel
‘viability’ (op basis van typische faunasoorten) en historische gegevens (Janssen et al.,
in prep.).
Er is een lijst met typische soorten opgesteld (Bal, 2007). De staat van
instandhouding van typische soorten is gebaseerd op de Rode Lijst, waarbij
expertkennis is gebruikt voor een recente inschatting van de Rode-Lijststatus .
Wat betreft de aspecten structuur en functie en toekomstperspectief diende alleen
een oordeel geveld te worden. De beoordeling van het aspect structuur en functie is
gebaseerd op expertkennis, literatuurgegevens en trends in soortensamenstelling per
habitattypen. Er zijn geen referentiewaarden aan te pas gekomen. Het aspect
toekomstperspectief is beoordeeld op basis van expertkennis.

4.1.3

Kwaliteit van de gegevens

De kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt om een oordeel te vellen per
aspect diende in de rapportage aangeduid te worden met goed (good), middelmatig
(moderate) en slecht (poor) voor de twee aspecten verspreidingsgebied en oppervlakte.
In Tabel 11 is een gemiddelde score per aspect opgenomen, waarbij een optelsom is
gemaakt met goed: 2 punten, middelmatig: 1 punt, en slecht: 0 punten. Uit deze tabel
wordt duidelijk dat verspreidingsgebied op kwalitatief betere gegevens is gebaseerd
dan de oppervlakte.
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Tabel 11. Kwaliteit van de gegevens die zijn gebruikt voor de beoordeling van de aspecten verspreidingsgebied en
oppervlakte van habitattypen. Scores goed = 2, middelmatig = 1 en slechts = 0. Per aspect is ook het aantal
habitattypen met goede, middelmatige of slechte kwaliteit gegevens aangegeven.
Aspect
Goed
Middelmatig
Slecht
Gemiddelde
score
Verspreidingsgebied 45
4
2
1,8
Oppervlakte
17
15
19
1,0

In Tabel 12 is een groepering gemaakt van habitattypen, die voornamelijk is
gebaseerd op de hoofdgroepen van de habitattypen met enkele uitzonderingen
(tussen haakjes aangegeven). Het verschil in kwaliteit van gegevens die zijn gebruikt
voor de beoordeling van verspreidingsgebied en oppervlakte is niet enorm groot.
Bossen komen er het slechtst uit en graslanden het best.
Tabel 12. Kwaliteit van de gegevens die zijn gebruikt voor de beoordeling van de aspecten verspreidingsgebied en
oppervlakte per groep van habitattypen. Scores goed = 2, middelmatig = 1 en slecht = 0. V = Verspreiding, O
= Oppervlakte. Per hoofdgroep is ook het aantal habitattypen aangegeven.
Hoofdgroep
Codes
Aantal V
O totaal
HT-en
Mariene wateren en getijdengebied
Stilstaande en stromende wateren
Open duinen en zandverstuivingen
Hoog- en laagvenen
Graslanden
Heide
Bossen en struwelen
Totaal

4.2

11
31, 32
21, 23 (2330)
71 en 72
13, 21 (2190),
61, 62, 64, 65
21 (2140, 2150),
23 (2310, 2320), 40
21 (2160, 2170, 2180), 51, 91

4
7
5
7
13

1,5
1,7
2,0
1,9
2,0

1,3
0,9
1,0
1,0
1,2

1,4
1,3
1,5
1,5
1,6

5

2,0

0,5

1,3

10
51

1,6
1,8

0,8
1,0

1,2
1,4

Toekomstige monitoring

Voor de volgende rapportage mag niet meer worden volstaan met een beoordeling
van de staat van instandhouding op basis van de best beschikbare gegevens en
kennis, maar wordt van de lidstaten verwacht dat de informatievoorziening op orde
is. In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor eventuele uitbreiding of
verbetering van de huidige informatievoorziening per aspect (verspreidingsgebied,
oppervlakte, structuur en functie, typische soorten en toekomstperspectief).

4.2.1

Definities habitattypen

De definities van de habitattypen zijn beschreven in de ‘profielen’
(www.minlnv.nl/natura2000). Wat nog ontbreekt, is de definitie van de ‘kwaliteit’
(structuur en functie inclusief typische soorten) van habitattypen . De definities van
de kwaliteit van de habitattypen zullen formeel door het ministerie van LNV moeten
worden vastgelegd. Dit is van belang bij de beoordeling van de kwaliteit van
habitattypen (inclusief trends) op gebiedsniveau. Ook voor de beoordeling van de
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kwaliteit van de habitattypen op landelijk niveau is dit van belang aangezien de EC
voorschrijft dat een bepaald percentage van een habitattype in een gunstige staat
moet zijn aangaande kwaliteit ofwel structuur en functie inclusief typische soorten
(zie beoordelingsmatrix Tabel 4).

4.2.2 Verspreidingsgebied

Voorstel monitoringprogramma
Verspreidingsonderzoek (Landelijke Vegetatiedatabank)

De verspreiding en het verspreidingsgebied van habitattypen kan op vergelijkbare
wijze als bij de nulmeting op basis van vegetatieopnamen uit de Landelijke Vegetatie
Databank (LVD) in beeld gebracht worden, met uitzondering van de niet begroeide
habitattypen. Dit betekent dat de gegevens (vegetatieopnamen) in de Landelijke
Vegetatie Databank op gezette tijden geactualiseerd dienen te worden. Hierin kunnen
deels de landelijke meetnetten voorzien, te weten het Landelijke Meetnet Flora
(LMF) en het Meetnet FunctieVervulling (MFV), maar aanvullende
vegetatieopnamen van ondermeer Staatsbosbeheer, het ministerie van Defensie, het
ministerie van Rijkswaterstaat en andere bronnen zijn noodzakelijk aangezien de
meetdichtheid (aantal metingen en geografische spreiding) van LMF en MFV
onvoldoende toereikend is. Deze meetnetten zijn ingericht voor het monitoren van
landelijke trends bijvoorbeeld de landelijke trend in de kwaliteit
(soortensamenstelling) van bepaalde natuur- of bostypen en in het geval van het
MFV ook de landelijke trend in de oppervlakte van bos (Dirkse et. al., , 2007). In feite
kan hier een parallel getrokken worden met de monitoring van het
verspreidingsgebied van soorten, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van gegevens
die veelal op 'ad hoc' basis door vrijwilligers worden ingewonnen
(verspreidingsonderzoek) en niet van de NEM-meetnetten, die zijn ingericht voor de
monitoring van trends in populatiegrootte (zie ook paragraaf 2.3.1).
Aanvullend op de vegetatieopnamen kunnen net als bij de nulmeting ook
‘waarnemingen’ aan de LVD worden toegevoegd. Een waarneming bestaat minimaal
uit een locatie (x, y coördinaten), het habitattype, het jaartal van de waarneming en
een korte toelichting. Deze waarnemingen kunnen worden afgeleid uit ondermeer
vegetatiekaarten, soortwaarnemingen, literatuur en expertkennis. Hierbij is in de
toekomst mogelijk een rol weggelegd voor ECOGRID, het programma waarin
gegevens uit allerlei databases aan elkaar gekoppeld worden. De combinatie van
bepaalde dier- en plantensoorten kan, indien gedetailleerd vastgelegd in coördinaten,
gebruikt worden als een aanvullende waarneming van een habitattype. De
waarnemingen zijn minder ‘hard’ dan de vegetatieopnamen, aangezien moeilijker te
traceren en reproduceren is waar een waarnemer zijn waarneming exact op gebaseerd
heeft (ondanks toelichting). Deze waarnemingen zijn wel tegen lagere kosten dan
vegetatieopnamen uit te voeren.
Voor de niet-begroeide habitattypen geldt dat het verspreidingsgebied - net als de
oppervlakte - op basis van habitatkaarten (fysiotopen- en/of ecotopenkarteringen) in
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beeld gebracht dient te worden. Deze habitattypen komen ook voornamelijk binnen
de Natura2000-gebieden voor (95-100%, met als uitzondering type H1110 op het
NCP). Dit wordt onder paragraaf 3.2.3 'Habitatkaarten Natura2000-gebieden'
opgenomen.
Aangezien bij de nulmeting al het verspreidingsgebied in beeld is gebracht, kan dit als
uitgangspunt genomen worden bij de toekomstige monitoring van het
verspreidingsgebied van habitattypen. Van belang is om het voorkomen (aan- en
afwezigheid) van een habitattype te toetsen: a) binnen het huidige
verspreidingsgebied, en b) buiten het huidige verspreidingsgebied, daar waar de kans
op voorkomen (vestigen) van het habitattype hoog is. Wat het laatste betreft kan ook
hier weer een parallel getrokken worden met de monitoring van het
verspreidingsgebied van soorten (zie paragraaf 3.2.1), te weten het gebruik van
‘kansenkaarten’ (Van Kleunen et. al., 2007), waarmee de kans op voorkomen van een
soort (en in dit geval een habitattype) in beeld gebracht wordt. Ook bij het opstellen
van kansenkaarten kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van de gegevens die
in ECOGRID bijeen worden gebracht.
Kosten monitoringprogramma
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het:
1. verzamelen van beschikbare gegevens (vegetatieopnamen) van diverse
organisaties;
2. inwinnen van aanvullende gegevens in het veld (vegetatieopnamen) ofwel
met behulp van 'waarnemingen' die gebaseerd zijn op bestaande bronnen, dit
t.b.v. hiaatopvulling;
3. invoeren van gegevens in de LVD (inclusief kwaliteitscontrole);
4. classificeren van gegevens tot plantengemeenschappen en toewijzing
vegetatieopnamen (x- en y-coördinaten) aan habitattypen;
5. afleiden van de verspreiding en het verspreidingsgebied van habitattypen
(resolutie van 10*10 km-hok) uit geanalyseerde gegevens;
6. beoordelen van het verspreidingsgebied van de habitattypen als ongunstig,
matig ongunstig of gunstig) op basis van referentiewaarden.
Kosten1 t/m 3: 30.000 euro per jaar voor alle niet-mariene habitattypen.
Kosten 4 t/m 6: 20.000 euro eens per 6 jaar.
Aandachtspunten monitoringprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Kwantificeren van de nauwkeurigheid van de geschatte oppervlakte van het
verspreidingsgebied en de geschatte trend in deze oppervlakte.
− Beschikbaarheid gegevens van meetnetten (LMF, MFV) en van
terreinbeherende organisaties.
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4.2.3 Oppervlakte
Er zijn grofweg twee mogelijkheden om de oppervlakte van een habitattype te
monitoren, te weten a) via herhaalde kanssteekproeven en b) via herhaalde
vlakdekkende karteringen. Bij herhaalde kanssteekproeven worden op elk tijdstip op
gelote locaties waarnemingen verricht. Uit deze waarnemingen worden oppervlakten
geschat, waarbij rekening wordt gehouden met het steekproefontwerp. Bij herhaalde
vlakdekkende karteringen wordt op elk tijdstip een kartering uitgevoerd, waarbij een
model van ruimtelijke variatie wordt verondersteld. Soms wordt gebruik gemaakt van
een combinatie van beide, bijvoorbeeld bij het Meetnet FunctieVervulling Bos
(Dirkse en Daamen, 2000). De keuze tussen beide methoden (of de combinatie van
beide methoden) hangt van een aantal factoren af: de zeldzaamheid van een
habitattype, randvoorwaarden voor kosten en nauwkeurigheid, praktische aspecten
als reistijden en bereikbaarheid, beschikbaarheid van hulpinformatie, nevendoelen
van de monitoring, etc. Indien het habitattype maar een klein oppervlak in Nederland
beslaat is de trefkans bij een landelijke steekproef zeer klein. Dit betekent dat het
aantal meetpunten erg hoog moet zijn (hoge meetdichtheid) om op een betrouwbare
wijze de oppervlakte van een habitattype vast te stellen, of dat er zodanig
gestratificeerd moet worden dat al haast sprake is van kartering. Dit gaat ten koste
van de efficiëntie (kosten/baten). Indien de gegevens over de verspreiding van een
habitattype vrijwel volledig zijn, kan eventueel ook een schatting worden gemaakt
over de oppervlakte van het habitattype op basis van verspreidingsgegevens (parallel
met soorten wat betreft het schatten van de populatieomvang op basis van
verspreidingsonderzoek, zie paragraaf 3.2). Probleem hierbij is het vereiste
schaalniveau. Met 10*10km-hokken vindt gauw een overschatting plaats van de
landelijke oppervlakte. Beter is dan de informatie op een schaal van 1*1 km-hokken
te gebruiken. Hierbij is tevens een steekproefsgewijze bemonstering nodig van de
oppervlakte die het type in 1*1 km-hokken inneemt.
Voorstel monitoringprogramma

Habitatkaarten (Natura2000-gebieden)

De bevoegde instanties (de ministeries van LNV, Defensie, RWS en de provincies)
hebben besloten om in 2008 voor alle Natura2000-gebieden habitatkaarten te maken.
Dit is vooralsnog een eenmalige actie, maar in dit advies wordt ervan uitgegaan dat
deze habitatkaarten met enige regelmaat (elke 6-12 jaar) geactualiseerd worden. Dit
levert voor de relatief zeldzame habitattypen, die vooral binnen de
Natura2000-gebieden voorkomen, voldoende informatie op om de landelijke
oppervlakte in te schatten. Groot voordeel is dat deze gegevens zowel op
gebiedsniveau als voor de landelijke monitoring gebruikt kunnen worden.
Standaardisatie van het proces van opstellen van habitatkaarten is gewenst, dit voor
vergelijking tussen gebieden en voor opschaling naar landelijk niveau. Er zouden
onderling (tussen de bevoegde instanties) afspraken gemaakt moeten worden over
een aantal minimumeisen aan de habitatkaarten, bijvoorbeeld wat betreft de schaal,
het detailniveau en de actualiteit (frequentie waarmee de kaarten geactualiseerd
worden). Er zou een centrale databank opgezet moeten worden waarin alle
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habitatkaarten van alle Natura2000-gebieden opgeslagen, beheerd en ook beschikbaar
gesteld kunnen worden aan iedereen, die over deze informatie dient te beschikken.
Belangrijk is dat er een goede documentatie (beschrijving) komt bij de habitatkaarten
(evt. conform ISO) en dat er afspraken worden gemaakt over eigendom,
leveringsvoorwaarden en gebruiksrestricties.

Meetnet oppervlakte: steekproef van vegetatieopnamen (uit LMF, MFV en/of
LVD,) in combinatie met habitatkaarten en/of topografische kaart
Nederland

Voor de habitattypen die een relatief groot oppervlak beslaan in Nederland en die
ook veel buiten de Natura2000-gebieden voorkomen (bossen en heide) zal een
aanvullende steekproef moeten worden uitgevoerd (in ieder geval buiten het Natura
2000-netwerk) om een goede inschatting te kunnen maken van de landelijke
oppervlakte en de veranderingen (trends) hierin. Het voorstel is om gebruik te maken
van een methode die is gebaseerd op een kanssteekproef. Voor de bossen voldoet
het Meetnet FunctieVervulling (MFV). Voor de heide kan mogelijk een
kanssteekproef worden gebaseerd op reeds bestaande gegevens uit het Landelijk
Meetnet Flora (LMF) en de Landelijke VegetatieDatabank (LVD). Als alternatief zou
een nieuwe, gestratificeerd random opgezette landelijke steekproef uitgevoerd
kunnen worden. Deze steekproef kan gebruikt worden om binnen bepaalde
kaarteenheden (uit de digitale topografische kaart van Nederland) het aandeel van
een habitattype te schatten conform de methode van het MFV.
Voor een aantal habitattypen is het lastig om de oppervlakte op basis van
habitatkaarten te monitoren. Dit is het geval bij zeer dynamische en/of efemere
habitattypen. In dit geval zou de oppervlakte beter uit een selectie van
verspreidingsgegevens uit de LVD kunnen worden afgeleid. Er dient dan wel een
calibratie plaats te vinden van de gemiddelde oppervlakte die een dergelijk
habitattype per 10*10 km (of beter 1*1 km-hok) beslaat.
In Bijlage 7 staat aangegeven welk meetnet (variant) bij welk habitattype wenselijk is
om de landelijke oppervlakte te bepalen, te weten habitatkaarten per Natura2000gebied (variant 2b) en/of een steekproef van vegetatieopnamen in combinatie met
kaarten (variant 2c).
Kosten monitoringprogramma
Onderscheid wordt gemaakt tussen het:
1. karteren van habitattypen (per Natura2000-gebied);
2. verzamelen van beschikbare vegetatiekaarten en omzetten naar
habitatkaarten;
3. invoeren van habitatkaarten in een centrale database (inclusief
kwaliteitscontrole);
4. doen van een landelijke kanssteekproef voor die habitattypen die veel buiten
Natura2000-gebieden voorkomen en/of zeer dynamisch en/of efemeer zijn,
5. afleiden van de landelijke oppervlakte van habitattypen uit habitatkaarten - en
voor aantal habitattypen - ook uit een landelijke steekproef (stratificatie aan
de hand van kaarten);
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6. beoordelen van landelijke oppervlaktes van habitattypen op basis van
referentiewaarden.
Kosten 1 t/m 3: 50.000-100.000 euro per jaar voor alle habitattypen (afhankelijk van
het aandeel dat door terreinbeherende organisaties zelf wordt gedaan).
Kosten 4: 30.000 euro per jaar voor alle habitattypen.
Kosten 5 en 6: 30.000 euro eens per zes jaar.
Aandachtspunten monitoringprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Kwantificeren van de nauwkeurigheid van de geschatte oppervlaktes en
trends in oppervlaktes.
− Afstemming tussen LMF, MFV en LVD wat betreft de stratificatie van
steekproeven op basis van een combinatie van kaarten (qua typologieen,
schaal, actualiteit etc.).
− Harmonisatie en standaardisatie habitatkarteringen.
− Beschikbaarheid gegevens van terreinbeherende organisaties en meetnetten.

4.2.4 Structuur en functie
De definitie van het aspect structuur en functie van de Habitatrichtlijn biedt veel
ruimte voor interpretatie. Door Van Dobben et al. (2008a) is het aspect structuur en
functie als volgt gedefinieerd: ‘Structuur en Functie zijn alle relevante
kwaliteitskenmerken van een habitattype die op de standplaats waarneembaar zijn’.
Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen biotische en abiotische kenmerken. De
biotische kenmerken bestaan uit de soortensamenstelling en de
vegetatiestructuur. Dit zijn ook de kenmerken op basis waarvan een habitattype is
gedefinieerd, naast landschappelijke kenmerken (zie paragraaf 4.2.1). Dit betekent dat
er bij de definitie van een habitattype in feite impliciet al een oordeel wordt geveld
over de kwaliteit van een habitattype. Een probleem is dat in de ‘profielen’ de
kwaliteit van de habitattypen niet strikt gedefinieerd is in een aantal categorieën. Dit
is alleen gedaan op basis van plantengemeenschappen, maar niet uitgewerkt in
maatlatten waarin vegetatiesamenstelling, structuurkenmerken, aanwezige typische
soorten fauna, abiotische condities en landschappelijk configuratie gecombineerd
worden. Biotische kenmerken kunnen gemonitord worden door middel van
vegetatieopnamen
(verspreidingsonderzoek
en
meetnetten)
en/of
vegetatiekarteringen (plantengemeenschappen of vegetatiestructuurtypen). Ook kan
gebruik gemaakt worden van soortwaarnemingen (flora- en faunasoorten).
Abiotische kenmerken bestaan uit de zogenaamde ‘standplaatsfactoren’
(voedselrijkdom, zuurgraad, vochtgehalte en zoutgehalte), processen (overstuiving,
overstroming) en landschappelijke configuratie. Wat de terrestrische habitattypen
betreft zouden naast vegetatieopnamen ook bodemmonsters genomen kunnen
worden, om in het laboratorium voedselrijkdom (ammonium, nitraat en fosfaat) en
zuurgraad (pH) van de bodem te bepalen. Het bepalen van het vochtgehalte gebeurt

56

Alterra-rapport 1646

vaak aan de hand van peilbuizen waarmee (veranderingen in) grondwaterstanden
gemeten worden. Bij de aquatische typen kunnen watermonsters genomen worden
om de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater te bepalen.
Als aanvulling op de landelijke meetnetten kan de beoordeling van de kwaliteit van
habitattypen uit de monitoring van Natura2000-gebieden gesommeerd worden
(gewogen naar oppervlakte). Alvorens een dergelijke aanpak kan functioneren,
dienen echter een aantal stappen genomen te worden ten aanzien van de monitoring
op gebiedsniveau (t.b.v. beheerplannen). Ten eerste dient een beoordelingstabel
ontwikkeld te worden voor de kwaliteit (structuur & functie) van habitattypen,
bijvoorbeeld conform de aanpak in Vlaanderen (Heutz en Paelinckx, 2003), met hier
en daar wat aanpassingen. Verder dient een dergelijke beoordelingstabel voor alle
gebieden ingevuld te worden (door het bevoegd gezag of de terreinbeherende
organisatie), waarbij afgesproken moet worden of de beoordeling plaatsvindt per
deelgebied of per voorkomen van het habitattype (bijvoorbeeld bij vennen en
duinvalleien). Indien dit proces goed georganiseerd wordt, vormt het een prima
aanvullende informatiebron ten opzichte van onderstaande meetnetten, met name
voor typen die vrijwel volledig door het Natura2000-netwerk worden afgedekt. De
hierbij te hanteren procedure wordt geschetst in Figuur 2.
Nederland
Beoordeling structuur & functie
landelijk

Sommatie scores
(deel)gebieden

Natura 2000-gebied
Beoordeling structuur & functie
per (deel)gebied

Beoordelingstabel
(maatlat)

Vegetatiekartering
of

Gegevens soorten
+
Structuurkartering

of

Abiotische metingen
+
Structuurkartering

Figuur 2. Schema voor gebruik kwaliteitsbeoordeling uit Natura2000-gebieden voor landelijke beoordeling
structuur en functie.
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of…

Tenslotte is het mogelijk om een deel van de parameters van de structuur & functie
van habitattypen, die – volgens bovenstaande werkwijze – op gebiedsniveau
beoordeeld moeten worden, landelijk te meten. Dit speelt met name voor aspecten
die efficiënt (en consistent) via interpretatie van gegevens die door middel van
aardobservatietechnieken (satellietbeelden of luchtfoto’s) voor alle gebieden
ingewonnen kunnen worden. Voorbeelden zijn het percentage open zand in
helmduinen en de mate van vergrassing van heiden. Op deze manier kan de
landelijke monitoring van dienst zijn aan de gebiedsmonitoring en vice versa.
Voorstel monitoringprogramma

Landelijk Meetnet Natuur- en Milieukwaliteit (LMF)

Het Landelijk Meetnet Flora Natuur- en Milieukwaliteit heeft diverse meetdoelen
(Peijl et al., 2000; Knegt et al., 2002), maar de voor dit advies meest relevante doelen
zijn:
1. monitoring van effecten van verzuring, vermesting en verdroging op de flora in
loofbos, naaldbos, heide, moeras, duinen en halfnatuurlijke graslanden;
2. monitoring van trends in natuurkwaliteit van de flora in loofbos, naaldbos,
heide, moeras, duinen en halfnatuurlijke graslanden (t.b.v. MNP-graadmeters).
De trends in soortensamenstelling van loofbos, naaldbos, heide, moeras, duinen en
halfnatuurlijke graslanden wordt onderzocht, en getracht wordt om de waargenomen
trends te relateren aan milieufactoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
indicatiewaarde van plantensoorten (indicatorsoorten).
Uitbreiding van het LMF is vereist (qua aantal meetpunten/meetlocaties) om voor
alle habitattypen van de Habitatrichtlijn op landelijk niveau uitspraken te kunnen
doen wat betreft de verandering in soortensamenstelling (natuurkwaliteit) en de
mogelijke oorzaken van de waargenomen trend (o.a. milieufactoren). Tabel 13 geeft
het aantal opnamen per jaar per habitattype. Duidelijk is uit deze tabel dat de
verdeling van meetpunten over de verschillende habitattypen ongelijk ofwel scheef is.
Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met de zeldzaamheid van een
habitattype (totale oppervlakte in Nederland).
Aangezien voor een nauwkeurige en betrouwbare uitspraak over veranderingen in
soortensamenstelling per habitattype een groot aantal meetpunten (PQ's) vereist is,
kunnen in aanvulling op het LMF ook uit de LVD aselecte steekproeven geselecteerd
worden (zie Haveman & Janssen, 2008). Een combinatie van vaste punten (PQ’s) en
losse, random punten is ook van belang omdat vaste punten in principe altijd
‘verouderen’. Hierdoor kunnen jongere successiestadia gemist worden in een netwerk
van PQ’s.
Ons advies is om het aantal meetpunten/meetlocaties van het LMF uit te breiden
voor habitattypen die niet tot de bossen en stilstaande en stromende wateren
behoren (zie volgende meetnetten), en om aan de hand van (veranderingen in)
soortensamenstelling de structuur en functie van deze habitattypen te beoordelen. De
mogelijkheid bestaat om voor een subset van de meetpunten tevens bodemmonsters
en hydrologische metingen te nemen, zodat het beter mogelijk wordt gesignaleerde
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trends te verklaren (zie verderop). Een maatlat voor de beoordeling van de gegevens
uit het meetnet dient per habitattype ontwikkeld te worden.

Landelijk Meetnet Functievervulling (MFV) en Bosreservaten (MB)

Het MFV is een multifunctioneel bossenmeetnet. De belangrijkste bosfuncties zijn:
recreatie, natuur, economie, milieu en landschap. Met behulp van de gegevens uit het
MFV worden oppervlakten bos geschat die een zekere kwaliteit voor desbetreffende
functies hebben. Voor natuur meet het MFV de soortensamenstelling (bomen,
struiken, kruiden, mossen), de verjonging, de bosstructuur en de voorraad dood
hout. De digitale bossenkaart (Dirkse et al., 2001), gebaseerd op de digitale
topografische kaart, wordt gebruikt voor de steekproef.
Het Meetnet Bosreservaten had monitoring als doel van a) veranderingen in de

vitaliteit van de belangrijkste boomsoorten, en b) van veranderingen die in het

ecosysteem als geheel optreden. Het betrof een steekproef bestaande uit 200
meetpunten in 1995 en 173 in 2000, voor bossen op zandgronden en löss. Het
meetnet is in 2004 stopgezet. Tot 2006 zijn een aantal meetpunten nog onder de vlag
van Forest Focus (de Europese bossenverordening) opgenomen. De vitaliteit van het
bos werd gemeten aan de hand van: groei van de bomen, bosvegetatie
(soortensamenstelling), bodemchemie en blad- en naaldsamenstelling.
Aangezien het programma Bosreservaten veel meetpunten heeft liggen binnen de
Natura 2000-gebieden die ook toe te kennen zijn aan de habitattypen vormen deze
meetpunten (meetlocaties) een relevante aanvulling op het MFV, vooral voor die
habitattypen (bossen) die relatief zeldzaam zijn en die door MFV onvoldoende
bemonsterd worden. Het programma Bosreservaten heeft overigens alleen
betrekking op niet meer beheerde bossen (vandaar: bosreservaten).
Ons advies is om het meetpunten/meetlocaties uit het MFV, het Meetnet
Bosreservaten en het NEM-LMF te combineren tot een geschikt meetnet voor
boshabitattypen. Aan de hand van aspecten als soortensamenstelling, bosstructuur,
verjonging en voorraad dood hout kan dan de structuur en functie van deze
habitattypen worden beoordeeld. Ook hier kan het meetnet bestaan uit een
combinatie van vaste punten en random punten. Een maatlat voor de beoordeling
dient ontwikkeld te worden.
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Tabel 13. Meetpunten LMF binnen habitattypen (periode 2000-2004). De vegetatieopnamen van de LMFmeetpunten zijn via de eerder genoemde vertaalsleutel toegedeeld aan habitattypen.
habitattype
1330
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2310
2320
2330
3130
3150
3160
3260
3270
4010
4030
5130
6120
6210
6230
6410
6430
6510
7110
7120
7140
7150
7210
7230
9120
9160
9190
91D0
91e0
91F0
Totaal

2000
3

2001
2

66
3

76
1

27

32

34
11
21
5
2
1
3
1

29
8
13
4
4
2
4

3
8
71
3

10
2
16
15
26
5
6

1
2
7
10
5
1
368

Jaar
2002
4
1
81
4
1
24

2003
2

2004
5

81
7

83
3

25

43

36
16
21
4

35
11
25
4
3
2
5
1

7
6
52

53
21
8
5
1
3
5
1
1
10
6
61

4
6
6
16
25
1
7
1
8
1

1
2
8
9
34
30
1
11
5
7
1

4
6
13
11
16
23

1
7
4
6
9
1
343

1
5
1
7
13
99

14
2
5

2
16
6
11
12

1
3
25
5
12
4

446

462

3
8
84
4
1
7
4
19
19
30
5

5
1
10
6
11
1
438

Totaal
13
1
321
15
1
124
0
153
56
67
17
8
8
19
3
1
27
33
296
4
6
12
34
30
85
97
2
62
8
25
2
1
11
49
25
35
36
2
1689

Meetnet Aquatische habitattypen (MA)

Voor aquatische habitattypen moeten andere eisen worden gesteld aan de te meten
variabelen dan voor de bossen of overige habitattypen. Zo wordt de kwaliteit van
wateren niet alleen door de soortensamenstelling van de vegetatie bepaald, maar ook
door faunagroepen en de chemische waterkwaliteit. Dystrofe poelen (habitattype
3160) bijvoorbeeld kunnen in principe zelfs onbegroeid zijn. Het is zinvol om een
nieuw meetnet voor aquatische typen in te richten, dat aansluit bij de meetopzet en
maatlatten van de Kaderrichtlijn Water. Voor dit meetnet zal vooral aansluiting
moeten worden gezocht bij waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen).
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Voor de rapportage over de Kaderrichtlijn Water wordt landelijk slechts op vijftig tot
honderd punten gemeten, verdeeld over alle watertypen (Vlek et al., 2006), zodat dit
te weinig data oplevert per habitattype. Bekeken moet worden of de aanvullende
monitoring die door vrijwel alle waterbeheerders wordt uitgevoerd (overigens overal
op andere wijze) geschikt is voor een meetnet van de aquatische habitattypen.
Interessant hierbij is dat een deel van de vele gegevens van waterschappen centraal
wordt opgeslagen door het STOWA in de zogenaamde Limnodatabase. Ook hier
geldt dat het meetnet kan bestaan uit een combinatie van vaste punten en random
punten. Een maatlat voor de beoordeling van de habitattypen dient ontwikkeld te
worden, waarbij aangesloten kan worden bij de KRW-maatlatten.

Vegetatiekarteringen (plantengemeenschappen, vegetatiestructuur)

De structuur en de functie van zeldzame habitattypen, met een kleine oppervlakte in
Nederland kunnen ook uit kaartmateriaal worden afgeleid als relatief veel
vegetatiekarteringen
beschikbaar
zijn.
Terreinbeherende
instanties
als
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat karteren hun terreinen
namelijk met enige regelmaat. Onderscheid dient hierbij gemaakt te worden tussen
gedetailleerde vegetatiekarteringen (plantengemeenschappen, associaties) en minder
gedetailleerde vegetatiestructuurkarteringen. Gedetailleerde vegetatiekarteringen zijn
zeer nuttig voor de beoordeling van structuur en functie van zeldzame en bedreigde
habitattypen (klein oppervlakte), op basis van de aanwezige plantengemeenschappen
en hun soortensamenstelling (opnamen). De vegetatiestructuurkarteringen spelen een
belangrijke rol bij het beoordelen van de structuur en functie van habitattypen met
relatief grote oppervlakte. Aardobservatiewaarnemingen vormen een alternatief
instrument om de vegetatiestructuur in beeld te brengen. Dit kan grotendeels
computergestuurd, door middel van de classificatie van digitale beelden. Zoals eerder
aangegeven kan een landelijke meting van de vegetatiestructuur (via aardobservatie)
tevens gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit op gebiedsniveau.

Meetnet abiotische condities

Voor het begrijpen van trends in kwaliteit van habitattypen is het noodzakelijk om
landelijk een meetnet te onderhouden van abiotische condities van de habitattypen.
In de eenvoudigste opzet worden een beperkt aantal bodemgegevens en
hydrologische gegevens gemeten. In Van Dobben et al. (2008b) wordt een
uitgebreide toelichting gegeven op het monitoren van abiotische condities. Dit
meetprogramma is met name belangrijk voor een selectie van prioritaire, zeldzame,
internationaal belangrijke en/of bedreigde habitattypen. Een dergelijk meetnet moet
worden gecombineerd met (een subset van) de vaste meetpunten uit de vorige
meetnetten voor LMF, bossen en aquatische typen. Tot nu toe wordt in landelijke
meetnetten in ons land betrekkelijk weinig gewerkt met een combinatie van biotische
en abiotische metingen, waar dit in het buitenland veel gebruikelijker is (Van Dobben
et al. 2008a). De uitvoer van dit meetprogramma kan doorlopend gebeuren, waarbij
jaarlijks 1/12 deel van een subset (10%) van de meetpunten uit vorige meetnetten
wordt opgemeten.
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Kosten monitoringprogramma
Bij de kosten van het monitoringprogramma maken we onderscheid tussen het:
1. inwinnen van gegevens in het veld (o.a. vegetatieopnamen) via een vooraf
bepaalde steekproef (stratificatie op basis van kaarten): dit betreft afhankelijk
van het meetnet a) extra meetpunten (LMF, MFV) of b) nieuwe meetpunten
(meetnet Aquatsiche habitattypen);
2. maken van vegetatiestructuurkarteringen (bijvoorbeeld door middel van
aardobservatie);
3. maken van vegetatiekarteringen;
4. afleiden
van
kwaliteitsinformatie
uit
meetnetgegevens
(o.a.
vegetatieopnamen) en/of kaarten (vegetatietypen, vegetatiestructuurtypen);
5. beoordelen van de structuur en functie ofwel kwaliteit (ongunstig, matig
ongunstig of gunstig) van de habitattypen op basis van – door LNV en
overige ministeries en provincies nog nader te specificeren – kwaliteitscriteria
(o.a. soortensamenstelling), het laatste betreft in feite referentiewaarden.
Beoordelingstabellen zullen nader ontwikkeld moeten worden, waarbij de
Vlaamse tabellen als goede voorbeelden kunnen dienen (Heutz & Paelinckx,
2005).
Kosten 1:
Kosten 2:
Kosten 3:
Kosten 4:

60.000 euro per jaar
120.000 euro eens per zes jaar
10.000 euro per jaar, als aanvulling bij meetnet ‘habitatkaarten’
(oppervlakte).
50.000 euro eens per zes jaar

Aandachtspunten monitoringprogramma
− Definitie van kwaliteit,
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Kwantificeren van de nauwkeurigheid van de kwaliteit en de trend in kwaliteit
van habitattypen.
− Aquatisch meetnet dient nog opgezet te worden.
− Afstemming LMF en MFV.
− Afstemming MFV en Bosreservaten.

4.2.5 Typische soorten
Typische soorten zijn gedefinieerd voor de volgende soortengroepen: amfibieën,
borstelwormen, dagvlinders, haften, kokerjuffers, kreeftachtigen, libellen,
platwormen, reptielen, sprinkhanen, krekels, steenvliegen, stekelhuidigen,
tweekleppigen, vaatplanten, vissen, vogels, zoogdieren, en – in beperkte mate –
mossen, korstmossen en paddenstoelen. Per habitattype worden de typische soorten
in drie categorieën ingedeeld: Exclusief (=alleen in dat type), Kenmerkend (=in dat
type meer dan in andere), of Constant (=overal in het type aanwezig).
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De lijst van typische soorten is ingeleverd bij de Europese Commissie door het
Ministerie van LNV op 25 september 2007 als onderdeel van het 'Report under
article 17 of Council Directive 92/43/EEC'. De lijst is raadpleegbaar bij het
Steunpunt Natura 2000 en zal worden opgenomen in het Natura 2000
Profielendocument (Ministerie van LNV, in prep.).
Voorstel werkprogramma

NEM meetnetten en verspreidingsonderzoek (Rode Lijst)

Wat de typische soorten betreft kunnen net als bij de nulmeting de Nederlandse
Rode Lijst criteria worden gehanteerd om per typische soort de 'staat van
instandhouding' te beoordelen. Nog beter lijkt het om de procedure daarvoor verder
aan te scherpen. Sommige soorten zijn namelijk al heel lang bedreigd of ernstig
bedreigd volgens de Nederlandse Rode Lijst criteria zonder dat er acuut gevaar is dat
ze uit Nederland verdwijnen. Pas als dergelijke soorten ook in de laatste 10 jaar
verder achteruitgaan is er sprake van een groot risico dat deze uit Nederland
verdwijnen. Dat vergt een combinatie van de Nederlandse Rode Lijst criteria en
criteria volgens de IUCN. Beide beoordelingsprocedures worden tegenwoordig
toegepast bij het opstellen van Rode Lijsten.
In de praktijk zal het vooral om de exclusieve soorten en de kenmerkende soorten
gaan waarbij scherp op de staat van instandhouding moet worden gelet; constante
soorten lopen minder kans om uit Nederland te verdwijnen. Dat houdt in dat voor
de kenmerkende en exclusieve soorten informatie moet worden verzameld over de
verspreiding en de recente trend (laatste 10 jaar).
De hiervoor benodigde gegevens (actualisatie Rode Lijst) kunnen deels worden
afgetapt van het verspreidingsonderzoek (NDFF) en de soortenmeetnetten van het
NEM (zie hoofdstuk 3). Maar voor een aantal soortgroepen wordt nog veel te weinig
informatie verzameld om de Rode Lijst status frequent genoeg te kunnen
actualiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor aquatische soorten van de grote wateren
(Noordzee, getijdewateren e.d.). Maar te verwachten is dat daarin wordt voorzien via
de informatie die daarvoor in het kader van de N2000 beheerplannen moet worden
verzameld. Verder zijn er nog typische soorten in kleine wateren (kokerjuffers
bijvoorbeeld), waarover mogelijk voor de KRW al voldoende informatie wordt
verzameld. Tenslotte zijn er terrestrische soorten waarvoor een extra impuls van het
verspreidingsonderzoek nodig is, inclusief een zoveel mogelijk standaardiseren van
het waarnemen waardoor enige informatie over trends is te verkrijgen.
Kosten werkprogramma
Gegevensinwinning: ca. 50 k€ per jaar. Analyse eens per zes jaar
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Aandachtspunten werkprogramma
− geschiktheid van deze methode bij habitattypen met weinig typische soorten,

4.2.6 Toekomstperspectief
In de eerste plaats dienen de door middel van de in de paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.5
genoemde meetnetten waargenomen trends in verspreidingsgebied, oppervlakte en
structuur en functie als input voor de beoordeling van het toekomstperspectief van
habitattypen (conform voorschriften van de Europese Commissie).
In aanvulling hierop dient (per habitattype) een idee gevormd te worden over de
drukfactoren en bedreigingen ofwel de verklarende variabelen waarom het
verspreidingsgebied, oppervlakte en de structuur en functie van de habitattypen
voor- of achteruit gaan. Er bestaan landelijke meetnetten ondermeer voor de
beoordeling van luchtkwaliteit (stikstofdepositie) en waterkwaliteit. Deze meetnetten
geven een beeld van de veranderingen in milieucondities op een landelijk niveau. Van
Dobben et al. (in prep.) adviseert deze meetnetten in te zetten bij de beoordeling van
het toekomstperspectief van habitattypen. Ook de toekomstvoorspellingen van het
Milieu- en Natuurplanbureau (Milieuverkenning) gebaseerd op scenario's en
modellen zouden hierbij als input kunnen worden gebruikt.
Bovendien levert het onderzoek dat in het kader van het Overlevingsplan Bos en
Natuur (OBN) wordt uitgevoerd aanvullende informatie op om de beoordeling van
het toekomstperspectief van habitattypen beter te kunnen onderbouwen.
Voorstel werkprogramma
Het voorstel is om op basis van geschatte trends in oppervlaktes van
verspreidingsgebieden, en structuur en functie (gerelateerd aan veranderende
milieucondities), aangevuld met informatie over drukfractoren en bedreigingen
afkomstig van het Milieu- en Natuurplanbureau het toekomstperspectief te
beoordelen. Dit uitgaande van een tijdspanne van 20 jaar en rekening houdend met
het vigerende beleid.
Kosten werkprogramma
De werkzaamheden voor het vaststellen van het toekomstperspectief zijn onder
meer.:
1. afspraken maken over de wijze waarop omgegaan wordt met de lange dropdown list van drukfactoren en bedreigingen uit het rapportage-format;
2. afstemming met toekomstperspectief soorten (qua methodiek en
informatiebronnen over drukfactoren en bedreigingen);
3. beoordelen van het toekomstperspectief (ongunstig, matig ongunstig of
gunstig).
Kosten: nog nader te bepalen.
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Aandachtspunten werkprogramma
− Referentiewaarden en beoordelingsprotocol.
− Medewerking Milieu- en Natuurplanbureau.

4.3

Voorstel varianten

In Tabel 14 zijn de varianten voor toekomstige monitoring van habitattypen op en
rijtje gezet. Van het grootste belang voor de rapportages is het monitoren van het
verspreidingsgebied en de oppervlakte van de habitattypen. De aspecten structuur en
functie zijn bij de nulmeting beoordeeld op basis van expertkennis onderbouwd met
vegetatiegegevens (trends in soortensamenstelling). Er hoefde (nog) geen
kwantitatieve informatie geleverd te worden. Om de beoordeling van de aspecten
structuur en functie goed te onderbouwen en om trends te kunnen aangeven is het
echter van belang om te monitoren. Bovendien bestaan er ook al meetnetten (LMF
en MFV) die kwaliteit van ecosystemen als meetdoel hebben. In feite hoeft extra
monitoring dus niet veel extra te kosten, behalve voor wat betreft de aquatische
habitattypen waar een nieuw meetnet voor opgezet zou moeten worden. Een
aanvullende gegevensbron voor habitattypen die vrijwel geheel binnen het
Natura2000-netwerk liggen is om gegevens af te tappen uit monitoring op
gebiedsniveau (t.b.v. beheerplannen), maar dit zal dan eerst op eenduidige wijze op
poten moeten worden gezet. Afstemming met de monitoring op gebiedsniveau wat
betreft de beoordelingscriteria (wanneer gunstig, matig ongunstig of ongunstig) voor
de aspecten structuur en functie is hoe dan ook van groot belang.
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Tabel 14. Overzicht van varianten voor toekomstige monitoring van habitattypen inclusief de kosten Dit betreffen
de extra kosten bovenop al begrote kosten (in geval van bestaande meetnetten).
Varianten
Beschrijving
Habitattypen
Extra
toekomstige
(aantal)
kosten
monitoring
gegevensinwinning
(per jaar)
Variant 1: nulmeting
Niets doen
0 k€
Variant 2a
Verspreidingsonderzoek
Alle habitattypen,
30 k€
Verspreiding
(LVD)
exclusief Mariene
wateren en
Getijdengebied (47)
Variant 2b
Habitatkaarten
Alle habitattypen (51)
50-100 k€
Oppervlakte
Variant 2c
Meetnet oppervlakte ( voor
Heide (LMF), Bossen
30 k€
Oppervlakte
Heide en Bossen betreft dit
(MFV) en
uitbreiding LMF en MFV)
dynamische/efemere
habitattypen (LVD)
(22)
Variant 2d
LMF uitbreiden
Open duinen,
20 k€
Structuur en Functie
Zandverstuivingen,
Laag- en Hoogvenen,
Heide (27)
Variant 2e
MFV/Bosreservaten uitbreiden Bossen en Struwelen (9) 10 k€
Structuur en Functie
Variant 2f
Meetnet
Stilstaande
30 k€
Structuur en Functie
Aquatische habitattypen
en
opzetten
Stromende wateren (7)
Variant 2g
Structuur en Functie
Variant 2h
Structuur en Functie
Variant 2i
Structuur en Functie
Variant 2j
Typische soorten
Variant 2k
Toekomstperspectief
Variant 3 (= variant
2a t/m 2j)

66

Vegetatiestructuur-karteringen
Vegetatiekarteringen
(plantengemeenschappen)
Hydrologie en bodem
Verspreidings-onderzoek
(NDFF) + soortenmeetnetten
Expertkennis, geen
gegevensinwinning

Open duinen,
Heide, stuifzand (5)
Zeldzame en bedreigde
Habitattypen (12)
Breed spectrum aan typen
incl. mariene typen (34)
Niet per habitattype, maar
per typische soort
Alle habitattypen
(51)

20 k€
10 k€
20 k€
50 k€
p.m.
270 -320 k€
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Conclusies en aanbevelingen

5.1

Monitoringprogramma's

5.1.1

Verspreidingsonderzoek

Het advies is om de monitoring van het landelijke verspreidingsgebied van soorten
en habitattypen en de trends in verspreidingsgebied te baseren op
verspreidingsonderzoek (zie voor uitleg van deze term paragraaf 2.3.1). Er zal
moeten worden beslist welke soortgroepen en/of afzonderlijke soorten wel of niet in
dit verspreidingsonderzoek worden meegenomen. Tabel 10 geeft een overzicht van
de kosten van de varianten die in dit advies worden gepresenteerd. Wat de
habitattypen betreft is er slechts één variant, en de kosten van deze variant zijn gering
(ca. 30 k€ per jaar). De medewerking van terreinbeherende organisaties is in dit geval
wel erg belangrijk aangezien daar veel vegetatiegegevens van worden gebruikt.
Aanbevolen wordt om de monitoring van het verspreidingsonderzoek van soorten
en habitattypen voor de rapportages af te stemmen op de informatiebehoefte in het
kader van de beheerplannen en ontheffing- en vergunningverlening (zie Figuur 1).
Dit betekent dat er beter uitgegaan kan worden van 1*1km-hokken in plaats van
10*10 km-hokken.

5.1.2

Meetnetten

Het advies is om voor de monitoring van de landelijke populatiegrootte, en dan
met name de landelijke trend in populatiegrootte van soorten, bestaande
meetnetten uit te breiden. Dit betekent dat de huidige meetnetten (o.a. NEM)
uitgebreid dienen te worden en dat er voor een aantal soortgroepen en soorten
nieuwe meetnetten opgezet moeten worden. Ook hier moet worden beslist welke
soortgroepen en/of afzonderlijke soorten wel of niet in deze meetnetten worden
opgenomen. In Tabel 10 staan de kosten van de geadviseerde varianten.
Het advies is om ook voor de monitoring van de landelijke kwaliteit (structuur en
functie) en de trend in kwaliteit van habitattypen bestaande meetnetten uit te
breiden. Dit betekent dat het Landelijk Meetnet Flora (LMF) uitgebreid dient te
worden, een bossenmeetnet wordt opgezet uit het MeetnetFunctieVervulling, het
programma Bosreservaten en het LMF en dat er een nieuw meetnet opgezet dient te
worden voor de aquatische habitattypen. Deze drie meetnetten moeten
gecombineerd worden met een meetnet van abiotische condities voor een selectie
van habitattypen en meetlocaties. De kosten hiervan zijn gering (zie Tabel 14).

5.1.3

Karteringen

Het advies is om de monitoring van de oppervlakte van habitattypen te baseren op
habitatkarteringen per Natura2000gebied (zie paragraaf 4.2.3). Voor de habitattypen
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die veel binnen de Natura2000-gebieden voorkomen levert dit voldoende informatie
over de landelijke oppervlakte en trends in landelijke oppervlakte. Voor een
aantal habitattypen (22) is voor de monitoring van de landelijke oppervlakte en
trends hierin een aanvullende, in de tijd herhaalde, kanssteekproef vereist. Deze
herhaalde steekproef dient dit in principe onder meetnetten gerekend te worden. De
kosten van een dergelijk meetnet zijn gering (30 k€ per jaar ).
Ook voor het monitoren van de kwaliteit (structuur en functie) van habitattypen kan
eventueel gebruik gemaakt worden van vegetatiekarteringen. Onderscheid wordt hier
gemaakt tussen vegetatiekarteringen met een hoog detailniveau (plantengemeenschappen, associaties) en vegetatiestructuurkarteringen (vegetatiestructuurtypen), zie paragraaf 4.2.4 en Tabel 14.
Karteringen worden over het algemeen door de terreinbeherende organisaties
uitgevoerd. Harmonisatie en standaardisatie van karteringen (detailniveau, schaal,
etc.) is gewenst. Wel dienen ten behoeve van de rapportage de habitatkaarten en
eventueel ook de vegetatiekaarten op een centraal verzameld en beheerd te worden.
Voorlopig zouden deze kaarten en de kaartencatalogus van de WOT IN opgenomen
kunnen worden, maar op termijn raden wij aan hier een centrale databank
habitatkaarten voor op te zetten.

5.2

Werkprogramma's

Referentiewaarden en beoordelingsprotocollen
Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
(zie Tabel 3 en Tabel 4) is het van belang dat er referentiewaarden (normen) worden
vastgesteld (in eerste instantie voor verspreidingsgebied, populatiegrootte en
oppervlakte, maar uiteindelijk ook, in de vorm van maatlatten voor habitat en
structuur en functie). Ook dienen er duidelijke criteria opgesteld te worden op basis
waarvan de gemeten waarden en de vastgestelde referentiewaarden de verschillende
aspecten van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen te beoordelen.
Aangezien de staat van instandhouding van soorten en habitattypen op landelijk en
op gebiedsniveau beoordeeld dient te worden (zie Figuur 1) bevelen wij aan hier
eenduidig en consequent in te zijn. Het moet voor de 'bevoegde gezagen' en
terreinbeherende instanties duidelijk zijn hoe zij de staat van instandhouding van de
soorten en habitattypen die in hun gebied voorkomen moeten beoordelen. De
beoordeling kan direct in het veld plaatsvinden of achteraf, op basis van de
veldgegevens (zoals bij de landelijke beoordeling). Onduidelijk is nog wie voor de
beoordeling op gebiedsniveau (eind-)verantwoordelijk is.
Het advies is om in een werkprogramma referentiewaarden en
beoordelingsprotocollen vast te stellen. Aanbevolen wordt de referentiewaarden en
beoordelingprotocollen te toetsen aan de hand van een aantal case studies (aantal
gebieden).
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Kwantificeren nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (status en trends)
Aangezien de staat van instandhouding van soorten en habitattypen moet worden
beoordeeld, wat vergaande consequenties kan hebben, is het van groot belang om
inzicht te verkrijgen in de nauwkeurigheid van de status (getallen) en de trends
(klassen) betreffende verspreidingsgebied, populatiegrootte, oppervlakte, en structuur
en functie.
Het advies is om ten behoeve van de kwantificering van de nauwkeurigheid
statistische methoden te ontwikkelen en deze op te nemen in een werkprogramma.
Synergie tussen de monitoring van de status en trends van soorten en habitattypen is
gewenst (om niet opnieuw het wiel uit te vinden). Samenwerking tussen CBS,
Universiteit van Amsterdam en Wageningen Universiteit en Researchcentrum is
hierbij van belang vanwege de bundeling van daar aanwezige expertise.
Typische soorten
Voor typische soorten (als onderdeel van structuur & functie) kan volstaat worden
met een beoordeling op basis van de trends (uit NEM-meetnetten) en Rode Lijststatus (uit verspreidingsgegevens). Aanvullend is specifiek verspreidingsonderzoek
nodig voor soorten die op het randje van uitsterven staan.
Habitat van soorten
Wat het habitat van soorten betreft wordt geadviseerd om het geschikte habitat per
soort definitief vast te stellen en om methoden te ontwikkelen om de oppervlakte en
trend in oppervlakte van het geschikte habitat (binnen het leefgebied) van soorten
vast te stellen. Aanbevolen wordt om dit in een werkprogramma op te nemen. Dit
dient goed afgestemd te worden met monitoring van de oppervlakte en de structuur
en functie van habitattypen. Probleem is dat de habitattypen van de Habitatrichtlijn
zich niet altijd even goed lenen om het habitat van soorten te karakteriseren
aangezien de habitattypen een sterke plantensociologische invulling hebben gekregen.
Mogelijk dat er daarom van deze typologie afgeweken moet worden om het habitat
van soorten in beeld te brengen. De methodiek van de kansenkaarten (Van Kleunen
et al., 2007) kan hierbij mogelijk worden ingezet. Van Kleunen (in prep.) geeft een
overzicht van welke habitataspecten en drukfactoren en bedreigingen bij welke soort
een rol spelen. Ook onderzocht Van Kleunen onderzocht welke gegevens
beschikbaar zijn waaruit het habitat van soorten uit afgeleid zou kunnen worden.
Toekomstperspectief soorten en habitattypen
Wat het toekomstperspectief van soorten en habitattypen betreft wordt geadviseerd
om afspraken te maken over de wijze waarop omgegaan wordt met de lange dropdown list van drukfactoren en bedreigingen uit het rapportage-format van de
Habitatrichtlijn rapportage. Bovendien zouden er beoordelingsprotocollen opgesteld
moeten worden, die beschrijven hoe aan de hand van trends, drukfactoren en
bedreigingen het toekomstperspectief van soorten en habitattypen kan worden
beoordeeld. Aanbevolen wordt om dit in een werkprogramma op te nemen. De
synergie tussen de beoordeling van het toekomstperspectief van soorten en
habitattypen (qua methodiek) moet bewaakt worden.
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5.3

Afstemming rapportages, beheerplannen en ontheffing/vergunningverlening

Zoals in paragraaf 2.1.1 al is toegelicht bestaat er een zekere overlap in de informatie
die voor de verschillende toepassingen nodig is (rapportages, beheerplannen en
ontheffing-/vergunningverlening), maar zijn er ook een aantal wezenlijke verschillen.
Het doel van de richtlijnen is om de staat van instandhouding van soorten en
habitattypen gunstig te krijgen. Hiertoe worden verschillende type maatregelen
genomen, te weten beleidsmaatregelen, beheersmaatregelen en mitigerende en
compenserende maatregelen. Het is dan ook van groot belang om inzicht te krijgen
in de effecten van desbetreffende maatregelen op de staat van instandhouding van
soorten en habitattypen, dus ook in de effecten van bepaalde ingrepen. Hier wordt in
de rapportages echter niet om gevraagd. Er wordt gevraagd om de staat van
instandhouding van soorten en habitattypen aan de hand van getallen en trends op
landelijk niveau (en facultatief op gebiedsniveau) te beoordelen, maar een directe link
tussen maatregelen en effecten wordt niet gelegd.
Voor de beheerplannen is het van uitermate groot belang dat er een duidelijk
verband wordt gelegd tussen beheersmaatregelen en effecten. De monitoring door
terreinbeheerders heeft als doel om het beheer te kunnen plannen, evalueren en
bijsturen. Een gebiedsgerichte aanpak is hier gewenst. Afhankelijk van de doelen
(instandhoudingsdoelen), de maatregelen en de verwachte effecten worden bepaalde
waarnemingen/metingen verricht. Deze variëren per gebied. Alleen als er problemen
zijn met de waterhuishouding is het bijvoorbeeld zinvol om grondwaterstanden te
monitoren, zodat de effecten van beheersmaatregelen (b.v. baggeren van sloten)
beoordeeld kunnen worden. Vandaar dat monitoring in het kader van de
beheerplannen beter gebiedsspecifiek kan worden opgezet.
Afstemming van monitoring op de verschillende informatiebehoeften speelt met
name een rol bij het verspreidingsonderzoek (vegetatieopnamen) en de karteringen
van de gebieden (habitatkaarten en vegetatiekaarten), omdat voor de rapportages
gebruik gemaakt kan worden van de gegevens die zijn ingewonnen door de
terreinbeheerders. Vice versa kan mogelijk vegetatiestructuur landelijk ingewonnen
worden (via aardobservatie), waarbij deze informatie gebruikt wordt voor de
kwaliteitsbeoordeling op gebiedsniveau. De meetnetten die dit advies vermeldt zijn
verder hoofdzakelijk ingericht om landelijke trends te monitoren, en daarom niet
direct bruikbaar voor de beheerplannen. Alleen wanneer de meetdichtheid voldoende
groot is om ook trends op gebiedsniveau te schatten, kan deze informatie mogelijk
ook van nut zijn voor de beheerplannen.
Ook voor ontheffing en vergunningverlening is het van uitermate groot belang om
een duidelijke link te leggen tussen ingrepen, mitigerende en compenserende
maatregelen en de effecten. In dit geval is er sprake van lokale omstandigheden. Per
casus zal de beoordeling van de effecten van ingrepen en/of maatregelen op
verschillende wijze worden uitgevoerd. Het is voor de aanvragers en beoordelaars
van ontheffingen en vergunningen wel relevant om voorinformatie te hebben over
de aanwezigheid of de kans op aanwezigheid van soorten en habitattypen.
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Afstemming speelt dus vooral een rol bij het verspreidingsonderzoek, in die zin dat
de aanvragers en beoordelaars gebruik kunnen maken van beschikbare
verspreidingsgegevens. En resolutie van 10*10-km hokken schiet dan echter tekort.
Beter kan dan uitgegaan worden van 1*1-km hokken of liefst nog gedetailleerder.
Voor alle toepassingen (zie ook stappenplan in paragraaf 2.2.1) is het van belang om
overeenstemming te krijgen over:
− definities (stap 1 en 2);
− referentiewaarden/normen (stap 4);
− beoordelingscriteria en procedure (stap 5).
De wijze waarop de gegevens ingewonnen worden ofwel de meetmethode (onderdeel
van stap 3) mag eventueel wel verschillen, zolang wordt uitgegaan van dezelfde
definities, referentiewaarden en beoordelingscriteria. Wel zou inzicht verkregen
moeten worden in de verschillen tussen de meetmethodes wat betreft
nauwkeurigheid van de uitkomsten.
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Bijlage 1 Definities en begrippen uit de Habitatrichtlijn
Artikel 1
In deze richtlijn wordt verstaan onder
a) instandhouding: een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel
van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantesoorten in een gunstige staat
van instandhouding als bedoeld in de letters e) en i);
b) natuurlijke habitats: land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en
biotische kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn;
c) typen natuurlijke habitats van communautair belang: habitats die op het in artikel 2
bedoelde grondgebied:
i) gevaar lopen in hun natuurlijke verspreidingsgebied te verdwijnen;
of
ii) een beperkt natuurlijk verspreidingsgebied hebben ten gevolge van hun achteruitgang of
wegens hun intrinsiek beperkte areaal;
of
iii) opmerkelijke voorbeelden zijn van een of meer van de volgende vijf biogeografische
regio's: Alpiene gebied, Atlantische zone, continentale zone, Macaronesië en MiddellandseZeegebied.
Deze typen habitats zijn of kunnen worden opgenomen in bijlage I;
d) prioritaire typen natuurlijke habitats: op het in artikel 2 bedoelde grondgebied
voorkomende typen natuurlijke habitats die gevaar lopen te verdwijnen en voor welker
instandhouding de Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid draagt omdat een
belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op het in artikel 2 bedoelde
grondgebied ligt. Deze prioritaire typen natuurlijke habitats zijn in bijlage I met een sterretje
(*) gemerkt;
e) staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden die op
de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op
lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de
structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan
op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 bedoelde grondgebied.
De "staat van instandhouding" van een natuurlijke habitat wordt als "gunstig" beschouwd
wanneer:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen
dat gebied stabiel zijn of toenemen, en
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld
in letter i);
f) habitat van een soort: een door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu
waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft;
g) soorten van communautair belang: soorten die op het in artikel 2 bedoelde
grondgebied:
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i) bedreigd zijn, uitgezonderd de soorten waarvan het natuurlijke verspreidingsgebied slechts
een marginaal gedeelte van dat grondgebied beslaat en die in het west-palearctische gebied
niet bedreigd of kwetsbaar zijn of
ii) kwetsbaar zijn, dat wil zeggen waarvan het waarschijnlijk wordt geacht dat zij in de naaste
toekomst bij voortbestaan van de bedreigende factoren zullen overgaan naar de categorie van
bedreigde soorten, of
iii) zeldzaam zijn, dat wil zeggen waarvan de populaties van kleine omvang zijn en die, hoewel
zij momenteel noch bedreigd noch kwetsbaar zijn, in die situatie dreigen te komen. Deze
soorten leven in geografische gebieden die van beperkte omvang zijn, of zijn over een grotere
oppervlakte versnipperd, of
iv) endemisch zijn en bijzondere aandacht vereisen wegens het specifieke karakter van hun
habitat en/of de potentiële gevolgen van hun exploitatie voor hun staat van instandhouding.
Deze soorten zijn of kunnen worden opgenomen in bijlage II en/of IV of V;
h) prioritaire soorten: de in letter g), onder i), bedoelde soorten voor welker instandhouding
de Gemeenschap bijzondere verantwoordelijkheid draagt omdat een belangrijk deel van hun
natuurlijke verspreidingsgebied op het in artikel 2 bedoelde grondgebied ligt. Deze prioritaire
soorten zijn in bijlage II met een sterretje (*) gemerkt;
i) staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op
de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in
de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde
grondgebied.
De "staat van instandhouding" wordt als "gunstig" beschouwd wanneer:
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd
lijkt te zullen worden, en
- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties
van die soort op lange termijn in stand te houden;
j) gebied: een geografisch bepaalde zone, waarvan de oppervlakte duidelijk is afgebakend;
k) gebied van communautair belang: een gebied dat er in de biogeografische regio of
regio's waartoe het behoort, significant toe bijdraagt een type natuurlijke habitat van bijlage I
of een soort van bijlage II in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te
herstellen en ook significant kan bijdragen tot de coherentie van het in artikel 3 bedoelde
Natura 2000-netwerk, en/of significant bijdraagt tot de instandhouding van de biologische
diversiteit in de betrokken biogeografische regio of regio's.
Voor de diersoorten met een zeer groot territorium komen de gebieden van communautair
belang overeen met de plaatsen, binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van die soorten,
die de fysische en biologische elementen vertonen welke voor hun leven en voortplanting
essentieel zijn;
l) speciale beschermingszone: een door de Lid-Staten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk
en/of op een overeenkomst berustend besluit aangewezen gebied van communautair belang
waarin de instandhoudingsmaatregelen worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke
habitats en/of de populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een
gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen;
m) specimen: elk dier of elke plant, levend of dood, van de in de bijlagen IV en V genoemde
soorten, elk deel van een dier of plant van deze soorten of elk daaruit verkregen produkt,
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alsmede alle andere goederen, voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een
merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of
planten van deze soorten of daaruit verkregen produkten;
n) comité: het bij artikel 20 ingestelde comité.
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Bijlage 2 Soorten Habitatrichtlijn

Korstmossen
Kreeftachtigen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen

Rendiermos
Rivierkreeft
Gaffellibel
Gevlekte witsnuitlibel
Groene glazenmaker
Noordse winterjuffer
Oostelijke witsnuitlibel
Rivierrombout

Mossen
Mossen
Mossen
Mossen
Nachtvlinders
Nachtvlinders
Reptielen
Reptielen

Geel schorpioenmos
Kussentjesmos
Tonghaarmuts
Veenmos
Spaanse vlag
Teunisbloempijlstaart
Gladde slang
Muurhagedis
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Species name_EU
Rana esculenta
Hyla arborea
Rana temporaria
Bombina variegata
Rana arvalis
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Rana ridibunda
Rana lessonae
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Hirudo medicinalis
Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Lucanus cervus
Cladina-spp.-_subgenuscladina_
Astacus astacus
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Aeshna viridis
Sympecma braueri
Leucorrhinia albifrons
Stylurus flavipes
Species-drepanocladusvernicosus
Leucobryum glaucum
Orthotrichum rogeri
Sphagnum spp
Callimorpha quadripunctata
Proserpinus proserpina
Coronella austriaca
Podarcis muralis

Annex V

Kevers
Kevers
Kevers

species-Dutch name
Bastaardkikker
Boomkikker
Bruine kikker
Geelbuikvuurpad
Heikikker
Kamsalamander
Knoflookpad
Meerkikker
Poelkikker
Rugstreeppad
Vroedmeesterpad
Medicinale bloedzuiger
Donker pimpernelblauwtje
Grote vuurvlinder
Pimpernelblauwtje
Brede
geelrandwaterroofkever
Gestreepte waterroofkever
Vliegend hert

Annex IV

Species
group
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Bloedzuigers
Dagvlinders
Dagvlinders
Dagvlinders
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Soorten waarover gerapporteerd dient te worden

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X

X
X

X
X
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Species name_EU
Lacerta agilis
Luronium natans
Galanthus nivalis
Liparis loeselii
Apium repens
Arnica montana
Lycopodium spp.
Barbus barbus
Lampetra planeri
Rhodeus sericeus amarus
Alosa alosa
Alosa fallax
Coregonus lavaretus
Misgurnus fossilis
Cobitis taenia
Cottus gobio
Lampetra fluviatilis
Salmo salar
Petromyzon marinus
Vertigo angustior
Anisus vorticulus
Helix pomatia
Vertigo moulinsiana
Myotis bechsteini
Castor fiber
Martes martes
Nyctalus leisleri
Myotis brandtii
Phocoena phocoena
Mustela putorius
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Phoca vitulina
Plecotus austriacus
Halichoerus grypus
Cricetus cricetus
Muscardinus avellanarius

Annex IV

species-Dutch name
Zandhagedis
Drijvende waterweegbree
Gewoon sneeuwklokje
Groenknolorchis
Kruipend moerasscherm
Valkruid
Wolfsklauw
Barbeel
Beekprik
Bittervoorn
Elft
Fint
Grote marene
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Rivierprik
Zalm
Zeeprik
Nauwe korfslak
Platte schijfhoren
Wijngaardslak
Zegge-korfslak
Bechsteins vleermuis
Bever
Boommarter
Bosvleermuis
Brandts vleermuis
Bruinvis
Bunzing
Franjestaart
Gewone baardvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Gewone zeehond
Grijze grootoorvleermuis
Grijze zeehond
Hamster
Hazelmuis

Annex II

Species
group
Reptielen
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
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X

X
X
X

X

Annex V

Species name_EU
Myotis emarginatus
Eptesicus serotinus
Myotis dasycneme
Microtus oeconomus arenicola
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Vespertilio murinus
Myotis myotis
Myotis daubentonii
Lagenorhynchus albirostris

Annex IV

species-Dutch name
Ingekorven vleermuis
Laatvlieger
Meervleermuis
Noordse woelmuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Vale vleermuis
Watervleermuis
Witsnuitdolfijn

Annex II

Species
group
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

X
X
X
X
X

species-dutchname
Bronslibel
Sierlijke witsnuitlibel
Dikkopschildpad
Kemp's zeeschildpad
Lederschildpad
Soepschildpad
Steur
Apollovlinder
Boszandoog
Bultrug
Dwergpotvis
Dwergvinvis
Gewone dolfijn
Gewone spitsdolfijn
Gewone vinvis
Griend
Grijze dolfijn
Grote hoefijzerneus
Grote rosse vleermuis
Klapmuts
Kleine hoefijzerneus
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Species name_EU
Oxygastra curtisii
Leucorrhinia caudalis
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Dermochelys coriacea
Chelonia mydas
Acipenser sturio
Parnassius apollo
Lopinga achine
Megaptera novaeangliae
Kogia breviceps
Balaenoptera acutorostrata
Delphinus delphis
Mesoplodon bidens
Balaenoptera physalus
Globicephala melas
Grampus griseus
Rhinolophus ferrumequinum
Nyctalus lasiopterus
Cystophora cristata
Rhinolophus hipposideros

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Species group
Libellen
Libellen
Reptielen
Reptielen
Reptielen
Reptielen
Vissen
Vlinders
Vlinders
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
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Soorten waarover niet gerapporteerd hoeft te worden

X
X
X
X
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species-dutchname
Kleine zwaardwalvis
Lynx
Mopsvleermuis
Narwal
Noordse vinvis
Noordse vleermuis
Orca
Potvis
Ringelrob
Tuimelaar
Witflankdolfijn
Witte dolfijn
Zadelrob
Butskop

Species name_EU
Pseudorca crassidens
Lynx lynx
Barbastella barbastellus
Monodon monoceros
Balaenoptera borealis
Eptesicus nilssoni
Orcinus orca
Physeter catodon
Pusa-hispida-hispida
Tursiops truncatus
Lagenorhynchus acutus
Delphinapterus leucas
Phoca groenlica
Hyperodon ampullatus

X
X
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Annex IV

Annex II
Species group
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bijlage 3 Soorten Vogelrichtlijn
Lijst Broedvogels
Aalscholver
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Bontbekplevier
Boomleeuwerik
Bruine kiekendief
Dodaars
Draaihals
Duinpieper
Dwergstern
Eider
Geoorde fuut
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grote karekiet
Grote stern
Grote zilverreiger
IJsvogel
Kemphaan
Kleine mantelmeeuw
Kluut
Korhoen
Kraanvogel
Kwartelkoning
Lepelaar
Nachtzwaluw
Noordse stern
Oeverzwaluw
Paapje
Porseleinhoen
Purperreiger
Rietzanger
Roerdomp
Roodborsttapuit
Snor
Strandplevier
Tapuit
Velduil
Visdief
Watersnip
Wespendief
Woudaap
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwartkopmeeuw
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Lijst Overwinterende en doortrekkende vogels
Aalscholver
Slobeend
Bergeend
Smient
Bontbekplevier
Steenloper
Bonte strandloper
Strandplevier
Brandgans
Tafeleend
Brilduiker
Taigarietgans
Dodaars
Toendrarietgans
Drieteenstrandloper
Toppereend
Dwerggans
Tureluur
Dwergmeeuw
Visarend
Eidereend
Wilde eend
Fuut
Wilde zwaan
Geoorde fuut
Wintertaling
Goudplevier
Wulp
Grauwe gans
Zeearend
Groenpootruiter
Zilverplevier
Grote zaagbek
Zwarte ruiter
Grote zilverreiger
Zwarte stern
Grutto
Zwarte zee-eend
Kanoetstrandloper
Kemphaan
Kievit
Kleine rietgans
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan
Kluut
Kolgans
Kraanvogel
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifduiker
Kuifeend
Lepelaar
Meerkoet
Middelste zaagbek
Nonnetje
Parelduiker
Pijlstaart
Reuzenstern
Roodkeelduiker
Rosse grutto
Rotgans
Scholekster
Slechtvalk
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Bijlage 4 Habitattypen Habitatrichtlijn
nr
1110

Volledige Nederlandse naam volgens de Habitatrichtlijn
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

1130
1140

Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1160
1310

Grote, ondiepe kreken en baaien
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten

1320
1330

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110
2120
2130

Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")

2140

* Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum

2150

* Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
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nr
1110
1110_A
1110_B
1110_C
1110_D
1130
1140
1140_A
1140_B
1160
1310

Verkorte naam (met subtypen)
Permanent overstroomde zandbanken
Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)
Permanent overstroomde zandbanken (zuidelijke Noordzee)
Permanent overstroomde zandbanken (Doggersbank)
Estuaria
Slik- en zandplaten
Slik- en zandplaten (getijdengebied)
Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
Grote baaien
Zilte pionierbegroeiingen

1310_A
1310_B
1320
1330
1330_A
1330_B
2110
2120
*2130
*2130_A
*2130_B
*2130_C
*2140
*2140_A
*2140_B
*2150

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte graslanden
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
Embryonale duinen
Witte duinen
Grijze duinen
Grijze duinen (kalkrijk)
Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)
Duinheiden met kraaihei
Duinheiden met kraaihei (vochtig)
Duinheiden met kraaihei (droog)
Duinheiden met struikhei

2160
2170
2180

2190

2310
2320
2330
3110
3130
3140
3150
3160
3260

3270
4010

4030
5130
6110
6120
6130
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Duinen met Hippophaë rhamnoides
Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

2160
2170
2180
2180_A
2180_B
2180_C
Vochtige duinvalleien
2190
2190_A
2190_B
2190_C
2190_D
Psammofiele heide met Calluna en Genista
2310
Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
2320
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
2330
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)
3110
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae 3130
en/of Isoëto-Nanojuncetea
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
3140
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
3150
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
3160
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het
3260
Callitricho-Batrachion
3260_A
3260_B
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p. 3270
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
4010
4010_A
4010_B
Droge Europese heide
4030
Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
5130
* Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion albi
*6110
* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
*6120
Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot het Violetalia calaminariae
6130
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Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen
Duinbossen
Duinbossen (droog)
Duinbossen (vochtig)
Duinbossen (binnenduinrand)
Vochtige duinvalleien
Vochtige duinvalleien (open water)
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
Stuifzandheiden met struikhei
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
Zandverstuivingen
Zeer zwakgebufferde vennen
Zwakgebufferde vennen
Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Zure vennen
Beken en rivieren met waterplanten
Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)
Slikkige rivieroevers
Vochtige heiden
Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Vochtige heiden (laagveengebied)
Droge heiden
Jeneverbesstruwelen
Pionierbegroeiingen op rotsbodem
Stroomdalgraslanden
Zinkweiden

6210
6230
6410
6430

Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (FestucoBrometalia) (* gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)
* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

6210

Kalkgraslanden

*6230

Heischrale graslanden

6410
6430
6430_A
6430_B
6430_C
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6510
6510_A
6510_B
7110 * Actief hoogveen
*7110
*7110_A
*7110_B
7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
7120
7140 Overgangs- en trilveen
7140
7140_A
7140_B
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
7150
7210 * Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
*7210
7220 * Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
*7220
7230 Alkalisch laagveen
7230
9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9110
9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 9120
robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot 9160
het Carpinion-betuli
9160_A
9160_B
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
9190
91D0 * Veenbossen
*91D0
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Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
Ruigten en zomen (moerasspirea)
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
Ruigten en zomen (droge bosranden)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
Actieve hoogvenen
Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
Actieve hoogvenen (heideveentjes)
Herstellende hoogvenen
Overgangs- en trilvenen
Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Pioniervegetaties met snavelbiezen
Galigaanmoerassen
Kalktufbronnen
Kalkmoerassen
Veldbies-beukenbossen
Beuken-eikenbossen met hulst
Eiken-haagbeukenbossen
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)
Oude eikenbossen
Hoogveenbossen

91E0 * Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

91F0
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Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of
Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
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*91E0

Vochtige alluviale bossen

91E0_A
91E0_B
91E0_C
91F0

Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
Droge hardhoutooibossen

Bijlage 5 Drukfactoren en bedreigingen
code
name
100 100 Cultivation
101 101 - modification of cultivation practices
102 102 - mowing / cutting
110 110 Use of pesticides
120 120 Fertilisation
130 130 Irrigation
140 140 Grazing
141 141 - abandonment of pastoral systems
150 150 Restructuring agricultural land holding
151 151 - removal of hedges and copses
160 160 General Forestry management
161 161 - forest planting
162 162 - artificial planting
163 163 - forest replanting
164 164 - forestry clearance
165 165 - removal of forest undergthreatth
166 166 - removal of dead and dying trees
167 167 - forest exploitation without replanting
170 170 Animal breeding
171 171 - stock feeding
180 180 Burning
190 190 Agriculture and forestry activities not referred to above
200 200 Fish and Shellfish Aquaculture
210 210 Professional fishing
211 211 - fixed location fishing
212 212 - trawling
213 213 - drift-net fishing
220 220 Leisure fishing
221 221 - bait digging
230 230 Hunting
240 240 Taking / Removal of fauna, general
241 241 - collection (insects, reptiles, amphibians.....)
242 242 - taking from nest (falcons)
243 243 - trapping, poisoning, poaching
244 244 - other forms of taking fauna
250 250 Taking / Removal of flora, general
251 251 - pillaging of floristic stations
290 290 Hunting, fishing or collecting activities not referred to above
300 300 Sand and gravel extraction
301 301 - quarries
302 302 - removal of beach materials
310 310 Peat extraction
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code
name
311 311 - hand cutting of peat
312 312 - mechanical removal of peat
320 320 Exploration and extraction of oil or gas
330 330 Mines
331 331 - open cast mining
340 340 Salt works
390 390 Mining and extraction activities not referred to above
400 400 Urbanised areas, human habitation
401 401 - continuous urbanisation
402 402 - discontinuous urbanisation
403 403 - dispersed habitation
409 409 - other patterns of habitation
410 410 Industrial or commercial areas
411 411 - factory
412 412 - industrial stockage
419 419 - other industrial / commercial areas
420 420 Discharges
421 421 - disposal of household waste
422 422 - disposal of industrial waste
423 423 - disposal of inert materials
424 424 Other discharges
430 430 Agricultural structures
440 440 Storage of materials
490 490 Other urbanisation, industrial and similar activities
500 500 Communication networks
501 501 - paths, tracks, cycling tracks
502 502 - roads, motorways
503 503 - railway lines, TGV
504 504 - port areas
505 505 - airport
506 506 - aerodrome, heliport
507 507 - bridge, viaduct
508 508 - tunnel
509 509 - other communication networks
510 510 Energy transport
511 511 - electricity lines
512 512 - pipe lines
513 513 - other forms of energy transport
520 520 Shipping
530 530 Improved access to site
590 590 Other forms of transportation and communication
600 600 Sport and leisure structures
601 601 - golf course
602 602 - skiing complex

90
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code
name
603 603 - stadium
604 604 - circuit, track
605 605 - hippodrome
606 606 - attraction park
607 607 - sports pitch
608 608 - camping and caravans
609 609 - other sport / leisure complexes
610 610 Interpretative centres
620 620 Outdoor sports and leisure activities
621 621 - nautical sports
622 622 - walking, horseriding and non-motorised vehicles
623 623 - motorised vehicles
624 624 - mountaineering, rock climbing, speleology
625 625 - gliding, delta plane, paragliding, ballooning
626 626 - skiing, off-piste
629 629 - other outdoor sports and leisure activities
690 690 Other leisure and tourism impacts not referred to above
700 700 Pollution
701 701 - water pollution
702 702 - air pollution
703 703 - soil pollution
709 709 - other forms or mixed forms of pollution
710 710 Noise nuisance
720 720 Trampling, overuse
730 730 Military manouvres
740 740 Vandalism
790 790 Other pollution or human impacts/activities
800 800 Landfill, land reclamation and drying out, general
801 801 - polderisation
802 802 - reclamation of land from sea, estuary or marsh
803 803 - infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits
810 810 Drainage
811 811 - management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes
820 820 Removal of sediments (mud...)
830 830 Canalisation
840 840 Flooding
850 850 Modification of hydrographic functioning, general
851 851 - modification of marine currents
852 852 - modifying structures of inland water courses
853 853 - management of water levels
860 860 Dumping, depositing of dredged deposits
870 870 Dykes, embankments, artificial beaches, general
871 871 - sea defense or coast protection works
890 890 Other human induced changes in hydraulic conditions
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code
name
900 900 Erosion
910 910 Silting up
920 920 Drying out
930 930 Submersion
940 940 Natural catastrophes
941 941 - inundation
942 942 - avalanche
943 943 - collapse of terrain, landslide
944 944 - storm, cyclone
945 945 - volcanic activity
946 946 - earthquake
947 947 - tidal wave
948 948 - fire (natural)
949 949 - other natural catastrophes
950 950 Biocenotic evolution
951 951 - drying out / accumulation of organic material
952 952 - eutrophication
953 953 - acidification
954 954 - invasion by a species
960 960 Interspecific faunal relations
961 961 - competition (example: gull/tern)
962 962 - parasitism
963 963 - introduction of disease
964 964 - genetic pollution
965 965 - predation
966 966 - antagonism arising from introduction of species
967 967 - antagonism with domestic animals
969 969 - other forms or mixed forms of interspecific faunal competition
970 970 Interspecific floral relations
971 971 - competition
972 972 - parasitism
973 973 - introduction of disease
974 974 - genetic pollution
975 975 - lack of pollinating agents
976 976 - damage by game species
979 979 - other forms or mixed forms of interspecific floral competition
990 990 Other natural processes

92
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Bijlage 6 Soorten per variant voor de gegevensinwinning t.b.v. de toekomstige monitoring
Per soort is aangegeven of de gegevens voor de aspecten verspreidingsgebied en populatie via verspreidingsonderzoek worden verzameld, via
populatiemonitoring of via beide. De kwaliteit van de data is aangegeven zoals die bij de nulmeting was en zoals die waarschijnlijk zal worden bij
uitvoering van het voorstel voor de toekomstige monitoring.
Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

Heikikker

Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1

Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Matig

Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 5 k€
(contractsoort NEM, maar vergt aanvulling)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; meer routes nodig)
(zit in NEM, maar niet als contractsoort)

2a

Matig /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Populatietrend: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoort aanmerken)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; meer routes nodig)
Populatietrend: 5 k€
(contractsoort NEM, maar vergt aanvulling)
Verspreidingsgebied & Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 0-20 k€ 3
(contractsoort NEM, medegefinancierd door provincie)

Boomkikker
Geelbuikvuurpad
Kamsalamander
Knoflookpad
Poelkikker
Rugstreeppad
Vroedmeesterpad
Hazelmuis
Donker pimpernelblauwtje
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Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
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2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

Grote vuurvlinder

Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2

Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Goed
Slecht /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Slecht /
Matig

Populatietrend: 0 €
(zit in NEM als contractsoort)
Populatietrend: 0-20 k€ 3
(contractsoort NEM, medegefinancierd door provincie)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; meer routes nodig)
Populatietrend: 0-10 k€
(in NEM als contractsoort opnemen)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; meer routes nodig)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; indexen verbeteren)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM; indexen verbeteren)
Populatietrend: 0-10 k€
(in NEM als contractsoort opnemen)
Populatietrend: 0-10 k€
(in NEM als contractsoort opnemen)

2a

Goed /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Populatietrend & verspreidingsgebied: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)
Populatietrend: 0 €
(contractsoort NEM)

Pimpernelblauwtje
Spaanse vlag
Gaffellibel
Gevlekte witsnuitlibel
Groene glazenmaker
Noordse winterjuffer
Oostelijke witsnuitlibel
Sierlijke witsnuitlibel
Rivierrombout
Geel schorpioenmos
Gladde slang
Muurhagedis
Zandhagedis
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Goed /
Goed
Matig
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 2
Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€ 2
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
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2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

Bruine kikker (HR-V)

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1

Goed /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Matig

Populatietrend: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoort aanmerken)
Populatietrend: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoort aanmerken)
Populatietrend: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoort aanmerken)
Populatietrend & verspreidingsgebied: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoortgroep aanmerken)
Populatietrend & verspreidingsgebied: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoort aanmerken)
Populatietrend & verspreidingsgebied: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoortgroep aanmerken)
Populatietrend & verspreidingsgebied: 0 €
(in NEM, maar nog als contractsoortgroep aanmerken)

2b

Wolfsklauw
(HR-V)
Kussentjesmos
(HR-V)
Rendiermossen
(HR-V)
Veenmos
(HR-V)
Gewoon sneeuwklokje
(HR-V)

Goed /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed

Valkruid
(HR-V)

Goed /
Goed

Boommarter
(HR-V)

Goed /
Goed

Bunzing
(HR-V)
Wijngaardslak
(HR-V)

Slecht /
Goed
Slecht /
Goed

Bastaardkikker
(HR-V)
Meerkikker (HR-V)
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Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 1

Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€ 4
Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€ 4
Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€
Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€

2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b

Matig /
Matig

2b

Goed /
Matig

2b

Slecht /
Goed
Slecht /
Matig

Populatietrend & verspreidingsgebied: 20 k€
(in NEM, maar nog als contractsoortgroep aanmerken)

2b
2b
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Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Bloedzuiger
(HR-V)

Matig /
Goed

Verspreidingsgebied en populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€

Matig /
Matig

Europese rivierkreeft
(HR-V)
Gewone baardvleermuis

Goed /
Goed
Matig /
Matig
Matig /
Slecht
Matig /
Matig
Slecht /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Matig
Goed
Slecht /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed

Brandt’s vleermuis
Franjestaart
Vale vleermuis
Watervleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Ingekorven vleermuis
Meervleermuis
Bosvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
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Goed /
Goed
Slecht /
Goed
Slecht /
Slecht
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed
Goed /
Goed
Slecht /
Slecht
Matig /
Goed
Matig /
Goed
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Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

2b
Populatietrend & verspreidingsgebied: 0-5 k€
(als lopend monitoringprogramma stopt)
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet

2b
2c
2c
2c
2b
2c
2c
2c
2c
2c
2c
2c
2c

Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Rosse vleermuis

Slecht /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Matig
Matig /
Goed

Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Bechsteins vleermuis
Rivierdonderpad
Beekprik
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Groenknolorchis

Matig /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Goed
Matig /
Goed
Goed /
Goed

Bever

Goed /
Goed

Hamster

Goed /
Goed
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Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 6
(eerst herziening status afwachten)

Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 6
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 6
Verspreidingsgebied: 10-50 k€ 6
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€ 4
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend: 20
k€
(herhaald verspreidingsonderzoek als
lopend onderzoek zou stoppen)

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

Slecht /
Goed
Matig /
Goed
Matig /
Goed
Slecht /
Slecht
Matig /
Goed

Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Verspreidingsgebied & populatietrend: 100 k€ 5
Aanvullende meetnetten op NEM-meetnet
Populatietrend: 50-100 k€ 6
(Nieuw meetnet starten, maar eerst herziening status
afwachten)
Populatietrend & verspreidingsgebied: 50-100 k€ 6
(Nieuw meetnet starten)
Populatietrend: 50-100 k€ 6
(Nieuw meetnet starten)
Populatietrend: 50-100 k€ 6
(Nieuw meetnet starten)
Populatietrend: 50-100 k€ 6
(Nieuw meetnet starten)

2c

Matig /
Goed
Slecht /
Goed
Slecht /
Goed
Slecht /
Goed
Goed /
Goed

2c
2c
2c
2d
2d
2d
2d
2d
2e

Goed /
Goed

2e

Goed /
Goed

2e
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Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Otter

Goed /
Goed

Goed /
Goed

2e

Vliegend hert

Matig /
Goed

Slecht /
Matig

2e

Noordse woelmuis

Slecht /
Goed
Goed /
Goed

Verspreidingsgebied & populatietrend: 20
k€
(herhaald verspreidingsonderzoek als
lopend onderzoek zou stoppen)
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 10-20
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend: 50100 k€ (braakbal- & vallenonderzoek)
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 50-100
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 50 k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€

Slecht /
Matig
Matig /
Matig

2e

Matig /
Matig
Matig /
Matig

2e

Slecht /
Matig

2e

Matig /
Matig

2e

Matig /
Matig

2e

Slecht /
Matig

2e

Drijvende waterweegbree
Kruipend moerasscherm
Nauwe korfslak

Goed /
Goed
Slecht /
Goed

Platte schijfhoren

Slecht /
Goed

Zeggekorfslak

Slecht /
Goed

Tonghaarmuts

Matig /
Matig

Brede geelgerande
waterroofkever

Slecht /
Goed
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Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

2e

2e

Soort

Kwaliteit
data
verspreiding
sgebied in
nulmeting /
cf variant

Verspreidingsonderzoek
Jaarlijkse kosten

Kwaliteit
populatietrend in
nulmeting /
cf variant

Populatiemonitoring (o.a. NEM)
Jaarlijkse (meer)kosten

Variant

Gestreepte
waterroofkever

Matig /
Goed

Matig /
Matig

Nee

2e

Teunisbloempijlstaartvlinder

Matig /
Matig

Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€
Verspreidingsgebied & populatietrend
(herhaald verspreidingsonderzoek): 20-50
k€

Bruinvis

Slecht /
Matig
Matig /
Matig
Slecht /
Matig
Slecht /
Matig
Matig /
Matig
p.m.

Gewone zeehond
Tuimelaar
Witsnuitdolfijn
Grijze zeehond
Trekvissen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

p.m.

Slecht /
Matig

2e

Slecht /
Goed
Goed /
Goed
Slecht /
Goed
Slecht /
Goed
Goed /
Goed
p.m.

Populatietrend & verspreidingsgebied: >100 k€
(Nieuw meetnet nodig)
Populatietrend & verspreidingsgebied: > 100 k€
(als lopend onderzoek zou stoppen)
Populatietrend & verspreidingsgebied: >100 k€
(Nieuw meetnet nodig)
Populatietrend & verspreidingsgebied: > 100 k€
(Nieuw meetnet nodig)
Populatietrend & verspreidingsgebied: > 100 k€
(als lopend meetnet zou stoppen)
p.m.

voor de 14 amfibieën en reptielen in deze tabel samen.
voor de 12 dagvlinders en libellen in deze tabel samen
kosten 10-20 k€ als financiering vanuit provincie zou stoppen
voor sneeuwklokje, valkruid en Groenknolorchis samen
voor twee meetnetten van vleermuizen (autotellingen en zoldertellingen) samen.
voor de 5 vissoorten in deze tabel samen
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2f
2f
2f
2f
2f
2g

Bijlage 7 Habitattypen versus varianten voor de toekomstige monitoring.

2f Kwaliteit
Aquatische
habitattypen

2g
Vegetatiestructuurkartering

2h
Vegetatiekartering
(gedetailleerd)
S&F

S&F

TS

*4

*4

*4

*3

*2

*6

*5

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

(X)

-

-

-

-

-

-

X

(X)

X

-

-

-

-

-

-

X

(X)

X

X

-

(X)

-

-

-

X

-

X

95

X

X

-

-

-

-

-

X

-

(X)

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Kustduinen van de Atlantische Oceaan, De
Noordzee en de Oostzee

95

X

X

-

(X)

-

-

-

X

-

X

Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila
arenaria ("witte duinen")
* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze
duinen")

80

X

X

-

X

-

-

-

-

-

(X)

90

X

X

-

X

-

-

X

-

-

(X)

90

X

X

-

X

-

-

X

-

X

X

Naam

11

100

-

X

-

1110

Mariene wateren en getijdengebieden
Permanent met zeewater van geringe diepte
overstroomde zandbanken

1130

Estuaria

95

-

X

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

95

-

X

1160

Grote, ondiepe kreken en baaien

100

-

13

95

1310

Atlantische en continentale kwelders en schorren
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten

1320

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

1330
21
2110
2120
2130
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2j Verspreidingsonderzoek en
soortenmeetnetten

2e Kwaliteit bossen
(MFV, LMF
,Bosreservaten)

S&F

O

Code

2i Hydrologie en
bodem

2d Kwaliteit
overige typen
(uitbreiding LMF)

S&F

V

2b Habitatkaarten

S&F

2a Verspreidingsonderzoek (LVD)

S&F

Binnen/buiten

O

SVI-score

2c Aanvullend
steekproef
(LMF, MFV, LVD)

In de onderstaande tabel staat aangegeven welke varianten voor welke aspecten en habitattypen geschikt zijn ja/nee.
X: geschikt, (X): minder geschikt, - : niet geschikt of niet nodig.
V: verspreiding, O: oppervlakte, S&F: structuur en functie, TS: typische soorten, TP: toekomstperspectief
SVI: Staat van instandhouding, Binnen/Buiten: percentage binnen versus buiten de Natura2000-gebieden

95

X

X

-

X

-

-

X

-

X

(X)

95

X

X

-

X

-

-

X

-

X

(X)

90

X

X

-

-

X

-

-

-

-

(X)

90

X

X

-

X

-

-

X

-

X

(X)

70

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

(X)

2180

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion
arenariae)
Beboste duinen van het Atlantische, continentale en
boreale gebied

2190

Vochtige duinvalleien

95

X

X

-

X

-

-

X

-

X

X

23

Oude ontkalkte landduinen

2310

Psammofiele heide met Calluna en Genista

60

X

X

(X)

X

-

-

X

-

X

X

2320

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten
op landduinen

60

X

X

(X)

X

-

-

X

-

X

(X)

80

X

X

-

X

-

-

X

-

X

X

90

X

X

-

-

-

X

-

-

-

(X)

20

X

(X)

X

-

-

X

-

-

-

X

70

X

X

(X)

-

-

X

-

-

-

X

60

X

X

(X)

-

-

X

-

-

-

X

30

X

(X)

X

-

-

X

-

-

-

(X)

50

X

(X)

X

-

-

X

-

-

-

X

20

X

(X)

X

X

-

-

-

-

-

(X)

2140
2150
2160
2170

2330
31

* Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum
* Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (CallunoUlicetea)

3150

Stilstaande wateren
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische
zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met
vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of
Isoëto-Nanojuncetea
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met
benthische Chara spp. vegetaties
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition

3160

Dystrofe natuurlijke poelen en meren

32

40

Stromende wateren
Submontane en laagland rivieren met vegetaties
behorend tot het Ranunculion fluitantis en het
Callitricho-Batrachion
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot
het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.
Heide- en struikvegetaties van de gematigde
klimaatzone

4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

70

X

X

(X)

X

-

-

X

-

X

X

4030

Droge Europese heide

70

X

X

(X)

X

-

-

X

-

X

X

3110
3130
3140

3260
3270

102

Alterra-rapport 1646

51

Thermofiel struikgewas

5130

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland

70

X

X

(X)

-

X

-

-

-

-

(X)

61

Natuurlijke graslanden
* Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem
behorend tot het Alysso-Sedion albi

90

X

X

-

X

-

-

-

X

X

(X)

80

X

X

-

(X)

-

-

-

X

X

X

100

X

X

-

(X)

-

-

-

X

X

(X)

90

X

X

-

(X)

-

-

-

X

X

X

60

X

X

(X)

(X)

-

-

-

(X)

X

X

70

X

X

(X)

(X)

-

-

-

X

X

X

40

X

(X)

X

X

-

-

-

-

X

X

50

X

X

(X)

(X)

-

-

-

(X)

X

X

6110
6120
6130
62
6210
6230
64
6410
6430
65

* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot het
Violetalia calaminariae
Halfnatuurlijke graslanden met struikopslag
Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormendefacies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (*
gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)
* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa)
Halfnatuurlijke droge graslanden met hoge
kruiden
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of
lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het
laagland, en van de montane en alpiene zones

6510

Mesofiele graslanden
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

71

Hoogveen

7110

* Actief hoogveen
Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog
mogelijk is

80

X

X

-

(X) (a)

-

X (b)

-

X (a)

X

(X)

90

X

X

-

-

-

-

X

-

-

X

Overgangs- en trilveen
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot
het Rhynchosporion

70

X

X

(X)

X

-

-

X (b)

X (a)

X

X

70

X

X

(X)

X

-

-

-

-

-

(X)

70

X

X

(X)

X

-

-

-

-

X

(X)

7210

Laagveen
* Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en
soorten van het Caricion davallianae

7220

* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion))

95

X

X

-

-

-

X

-

-

-

(X)

Alkalisch laagveen

80

X

X

-

(X)

-

-

-

X

X

(X)

7120
7140
7150
72

7230
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91

Bossen van Europees gematigd gebied

9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en
soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion roboripetraeae of Ilici-Fagenion)
Sub-Atlantische en midden-Europese
wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen
behorend tot het Carpinion-betuli
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten
met Quercus robur

95

X

X

-

-

X

-

-

-

X

(X)

50

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

(X)

60

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

X

50

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

(X)

* Veenbossen
* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus
laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus
angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

70

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

(X)

70

X

X

(X)

-

X

-

-

-

X

X

80

X

X

-

-

X

-

-

-

X

(X)

9120
9160
9190
91D0
91E0
91F0

VOETNOTEN

*1 Voor de habitattypen met een score (X) in deze kolom zijn verspreidingsgegevens van belang voor opschaling van de oppervlakte binnen het N2K-netwerk (meetnet 2)
naar een landelijk beeld. Het gaat dan om typen die voor een aanzienlijk deel (> 20 %) buiten het N2K-netwerk voorkomen. Een score X in deze kolom betekent dat
verspreidingsgegevens de belangrijkste bron vormen om de oppervlakte te bepalen. Dit kan om twee redenen zijn: (1) het gaat om typen die voornamelijk (> 50%) buiten het
N2K-netwerk voorkomen, of (2) het gaat om bostypen waarvoor het zinvol is de landelijke oppervlakte op basis van de bosstatistiek te bepalen.
*2 Bij deze variant van meetnet 2 (kwaliteit op basis van vlakdekkende vegetatiegegevens) krijgen habitattypen die zeldzaam en bedreigd zijn, en waarvoor vegetatietypen een
goede indicatie van de kwaliteit geven een score X. Dit zijn voornamelijk halfnatuurlijke graslanden. De kweldertypen zijn hier aan toegevoegd, aangezien er reeds een
methode bestaat om via vlakdekkende gegevens hier de kwaliteit te bepalen, via de vegetatiezonering. Bij habitattypen met een score (X) kan een deel van het type (goede
voorbeelden) het beste met dit meetnet gemonitord worden.
*3 Bij deze variant van meetnet 2 (kwaliteit op basis van vlakdekkende structuurgegevens) krijgen habitattypen waarvoor vegetatiestructuur een belangrijke indicatie van de
kwaliteit geeft een score X. Dit zijn voornamelijk heiden en venen.
*4 De meetnetten 3, 4 en 5 sluiten elkaar uit. Waar getwijfeld wordt tussen twee van deze meetnetten is een score X? aangegeven. Een score (X) duidt erop dat dit meetnet
een aanvullende optie of alternatief is voor meetnet 2 (kwaliteit via vlakdekkende vegetatiegegevens). Wat betreft de habitattypen 1310 en 1330 geldt deze aanvulling voor de
binnendijkse vormen.
*5 Hier is een score X gegevens aan habitattypen die ten minste 10 typische soorten hebben in de categorieën E (Exclusief) en K (Karakteristiek). Een score (X) betekent dat
er minder typische E- en K-soorten voor dit habitattype zijn vastgesteld in Bal (2007).
*6 In principe is dit meetnet aangegeven bij alle habitattypen uit het meetnet bossen en overige typen (LMF), met uitzondering van enkele efemere typen; voor aquatische
typen zitten abiotische metingen impliciet in het meetnet aquatische typen.
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