
Het Nieuwe Strepen
Daar werken wij (niet) aan mee! 

Edwin Dijkhuis

2014 is het jaar van de Zwartblauwe rapunzel !
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Hoe gaat het met onze wilde planten?

Benodigdheden voor berekenen trends:

• soortenlijsten per kilometerhok, verzameld 
over een langere periode

• min of meer vergelijkbare zoekinspanning 

• gelijkmatig verdeeld over het land

Basis: database met waarnemingen (NDFF)
• Streeplijsten van een heel hok

• Losse waarnemingen
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Waarnemingenbestand:

• Verdeling in herkomst verschuift richting losse 
waarnemingen

• Hierin zijn zeldzame soorten sterk 
oververtegenwoordigd

... maakt trendberekeningen lastiger



Volledige soortenlijstjes (streeplijsten) zijn 
vanuit wetenschappelijk oogpunt 
waardevoller dan losse waarnemingen, 
omdat ze ook informatie geven over soorten 
die niet zijn gezien!

Vroegeling – foto Willie Riemsma



Nu: elke 10 jaar Rode lijst



Toekomst: naar jaarlijkse trends!

Recent zijn statische methoden ontwikkeld om 
jaarlijkse trends (trefkansen) te berekenen:

occupancy modellen
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Toekomst: naar jaarlijkse trends!

• Veel waarnemingen (in 2013 ruim 300.000!)
• Volledige soortenlijstjes 
• Herhaalde bezoeken (trefkans)

Het Nieuwe Strepen!

Trends van zeldzamere soorten:
• Puntwaarnemingen (gerichte actualisaties)

Staat deze plant er nog?

Trends van algemenere soorten:



Het Nieuwe Strepen

Standaardisatie, spreiding en geen dubbel werk!

• Protocol (liefst 1 bezoek per jaar, beperkte tijd en 
bezoek alle biotopen), mag met meerdere personen

• Circa 200-250 km-hokken bewust dubbel strepen

• Dankzij NDFF betere spreiding

Reserveringsmodule verspreidingsatlas.nl













Het Nieuwe Strepen in 2013

• Het project was in 2013 zowel landelijk als in 
Drenthe een groot succes! 

• In Drenthe 39 km-hokken bezocht, waarvan 17 
dubbel (totaal 46 streeplijsten)

Oproep in nieuwsbrief: geef ervaringen door!



Ervaringen met HNS in 2013

Het ‘protocol’ is wennen:

• Minder vrijheid om het hok gedurende het 
jaar te bezoeken, veldwerk goed plannen 
vanwege beperkte bezoekduur;

• Gevoel dat soorten worden gemist (geen voor-
en/of najaarsronde)

Voordeel: 

• Meer hokken bezoeken



Het Nieuwe Strepen in 2014

• In Drenthe 30 dubbel te bezoeken km-hokken

• Aanmelden / reserveren via Verspreidingsatlas

• Veldkaartjes kun je downloaden  

• Streeplijsten bij Ben

• Doorgeven gegevens met behulp van 
Excelformulier (te downloaden via website)

Daar werken wij (graag) aan mee!



2014

Jaar van de Zwartblauwe rapunzel!






