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Outline

 10 minuten inleiding
 15 minuten opdracht
 10 minuten terugkoppeling van de groepen
 15 minuten presentatie Hoe heeft WENR dit gedaan?

Totaal 50 minuten van plezier!
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Landschapstype ‘Plasdras’ 



Biodiversiteit

Planten en dieren verrichten allerlei (ecosysteem)diensten voor 
onze samenleving, hun gebrek aan vitaliteit treft uiteindelijk ook 
onze overlevingskansen. Volgens het Stockholm Resilience
Centre is biodiversiteitsverlies de grootste bedreiging voor de 
leefbaarheid van onze aarde, groter dan klimaatverandering 
(Rockström et al. Nature, 2009)! Er is, kortom, urgentie om de 
biodiversiteit in onze leefomgeving op peil te houden, te 
beginnen met soorten die momenteel in hun voortbestaan 
worden bedreigd (Rode Lijst-soorten). Daarnaast is het ook 
belangrijk om soorten die nu nog algemeen voorkomen niet te 
laten afnemen en om mensen die biodiversiteit te laten beleven, 
zodat zij de waarde daarvan blijven inzien.
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Aanleiding

Een motie van Groen Links binnen de gemeente Zaanstad, 
waarin het ‘Monitoren van Biodiversiteit’ als speerpunt 
staat gemeld, is de aanleiding voor de gemeente Zaanstad 
om te laten onderzoeken hoe biodiversiteit binnen de 
gemeente grenzen kan worden gemeten en gevolgd.

Maar hoe dan? 
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landschapstype ‘Plantsoengras’



Voornaamste opgaven

1. Opzetten van een meetinstrument voor de biodiversiteit 
(Meetnet Biodiversiteit Zaanstad (MBZ)) in de gemeente 
Zaanstad.

2. Uitkomsten van het meetinstrument moet inzichtelijk maken 
hoe het is gesteld met de biodiversiteit binnen de 
gemeentegrenzen van Zaanstad.

3. De uitkomsten van Meetnet Biodiversiteit Zaanstad kunnen 
helpen bij risico-inschatting van projecten en het sturen van 
verschillende beleidsvraagstukken binnen de gemeente 
Zaanstad (bijvoorbeeld waar wel of geen economische 
activiteiten zoals woningbouw of infrastructuur kunnen 
plaatsvinden, waar wel of geen mitigatie/compensatie dient 
te worden doorgevoerd of waar juiste gerichte 
soortbeschermingsmaatregelen moeten worden genomen). 
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Opzetten meet instrument (stap 1)

Het meetinstrument wordt ontwikkeld en opgezet, ofwel 
hoe ziet het eruit, en waarin de volgende vragen op 
verzoek van gemeente Zaanstad worden beantwoord:

1. Welke partijen worden bediend?
2. Welke spelregels zijn er bij de monitoring?
3. Hoe leg je informatie vast?
4. Hoe zorg je ervoor dat het Meetnet Biodiversiteit 

Zaanstad ook in de toekomst zijn vervolg krijgt?
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Aan het werk!

1. Opzetten van een meetinstrument voor de 
biodiversiteit in gemeente Zaanstad. 

2. Welke partijen worden bediend?
3. Welke spelregels zijn er bij de monitoring?
4. Hoe leg je informatie vast?
5. Hoe zorg je ervoor dat het Meetnet Biodiversiteit 

Zaanstad ook in de toekomst zijn vervolg krijgt?
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Landschapstype 
‘Huizen, erven, overig’
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Hoe heeft WENR dit gedaan?
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Welke soorten en soortgroepen?

 Vaststellen van de definitieve lijst van soorten

 Paraplusoorten die bepaalde levensgemeenschap of 
habitattype vertegenwoordigen
 Selectie op basis van

● Natura 2000-doelsoorten
● SNL-doelsoorten prov. N-H
● Natuuratlas Zaanstad 
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Door Ron van ‘t Veer, Tom Kisjes en Nynke Sminia



Koppeling tussen soorten, soortgroepen en 
landschapstypen in Zaanstad

Om te bepalen in welk
landschapstype transecten
moeten liggen voor de 
soortgroepen, zijn soorten 
toegewezen aan landschapstypen 
(Natuuratlas Zaanstad)

Grondgebruik binnen gemeente Zaanstad
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Grondgebruik en Natura 2000-gebieden
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22 landschapstypen (habitattypen) zijn onderscheiden op basis 

van de Natuuratlas Zaanstad (Van Veer et al., 2012)
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Moeras en vochtige ruigteHuizen, erven, overig



Koppeling tussen soortgroep en habitattype
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Koppeling tussen soortgroep en habitattype
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Ook voor:
 Brak- en zoetwatervissen
 Rugstreeppad, ringslang en glassnijder
 Vleermuizen
 Wilde bijen
 Broedvogels en niet-broedvogels
 Planten



Monitoringmethodiek per faunagroep en flora
conform PGO/NEM methodiek
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- Broedvogels van moerassen, slootkanten en (natte) bossen
- Weidevogels
- Trekvogels en wintergasten 



Voorbeeld transecten voor Glassnijder
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Voorbeeld transecten voor Vleermuizen
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Eisen aan de waarnemer

 Beschikken over adequate kennis (betreffende groep)
 Zowel voor ingehuurd bureaus als voor vrijwilligers
 Transecten en telgebieden worden vastgelegd en mogen 

niet op eigen houtje worden verplaatst
 Bij vragen contact opnemen met de 

coördinator/stadsecoloog
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Dataopslag

 In eigen beheer bij gemeente Zaanstad of
 Aansluiten bij de online databank van de NDFF (wordt 

geadviseerd)
● Voordelen
● Altijd actuele data beschikbaar
● Aansluiting met andere partijen is mogelijk bijv. 

SBB
● Etc.
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Dataopslag in het veld

 Veldformulieren
 Dictafoon
 Digitaal

● Veldcomputer
● Smartphone apps beschikbaar voor iPhone en 

Android
● Vegetatie met Turboveg
● Vogels met Avimap

 Coördinator/stadsecloog dient toezicht te houden op de 
kwaliteit van de data (o.a.validatie)
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Het opzetten van een database

 Invoeren in een dbase
 In een “stand alone” database
Waarnemingen worden aangeleverd in het 

voorgeschreven format
 Elke waarneming wordt op een aparte regel ingevoerd
 Datum, coördinaten, aantallen man/vrouw etc. 
 Nulwaarneming in een apart veld met ‘N’ aangeven (omdat 

sommige database programma’s automatisch een 0 invulen als het veld leeg blijft)

 Validatie door experts (periode, foto etc.)
 Aandacht van dataopslag bij gemeente projecten 

waarvoor natuurtoetsen zijn uitgevoerd
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Opslag bij de NDFF

 Verzamelen 
 Uniformeert
 Valideert
 Data van vrijwilligers en professionals
 Data uit telmee en waarneming.nl 
 Data van derden (PGO’s, TBO’ s etc.)
 Altijd actuele data beschikbaar
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Analyse en Interpretatie (A&I)

 A&I door stadsecoloog of uitbesteden
 Data is geschikt om verspreidingskaarten te maken

● Hotspots
● Kansenkaarten
● Zeldzame natuurwaarden

 Trends: toe- of afname of stabiel
 Ruimtelijke verspreiding geeft inzicht over RO-zaken 

(Waar kan wel/niet gebouwd worden)

 Hoe verhouden zich de monitoringsresultaten tot de 
gestelde meetbare doelen? Kortom STEL doelen vooraf 
vast!
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Welke partijen worden bediend?

 Gemeente Zaanstad zelf 
● Ook de verschillende dorpskernen
● O.a. groenbeheerders, beleid, interne projectleiders

 Initiatiefnemers/RO
 Burgers/bedrijven (industrie, agrarisch)
Waterschap, SBB, Landschap Noord-Holland en 

Natuurmonumenten
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Communicatie, samenwerking en Citizen Science

Voor het opzetten en uitvoeren van een meetnet zijn de 
volgende drie factoren van belang

1. De kwaliteit en betrouwbaarheid van data
2. Het verkrijgen van voldoende deelnemers
3. Het behouden van de deelnemers

Spil in het web: De Stadsecoloog!

28



Maak gebruik van bestaande organisaties binnen de 
gemeente
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Meer lezen? 
WENR-rapport 2866 & WENR-rapport 2885
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Dank voor uw 
aandacht

Fabrice Ottburg
Fabrice.Ottburg@wur.nl
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Overzicht op Guisveld onderdeel van 
polder West-Zaan met uitzicht op Zaanstad
(Wormerveer). Foto: Tom Kisjes©.
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