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1 Algemeen 

In Figuur 1 geven we een schematisch overzicht van de verschillende types van 

gegevensinzameling. De kwaliteit van de gegevens zal in hoofdzaak afhangen van twee 

factoren: het observatieproces (of de bemonsteringsmethodiek) en de keuze van de locaties 

die bemonsterd worden. Als we veranderingen in populatiegrootte van een bepaalde soort 

wensen te detecteren tussen twee tijdstippen, is het in eerste instantie belangrijk dat het 

observatieproces gestandaardiseerd wordt via een vast protocol. Indien dit niet het geval is, 

kunnen we uit een geobserveerde verandering van het aantal individuen onmogelijk afleiden 

of dit overeenstemt met een werkelijke verandering of dit enkel te wijten is aan een verschil 

in zoekinspanning tussen de verschillende tijdstippen. In de meeste gevallen zullen we 

immers maar een fractie van alle aanwezige individuen van een soort op een locatie 

observeren. Deze fractie wordt de detectiekans genoemd. Het is de kans op het detecteren 

van een soort indien de soort in werkelijkheid aanwezig is, of ook de verhouding tussen het 

aantal geobserveerde individuen en het aantal werkelijk aanwezige individuen op een locatie. 

Door de bemonsteringsmethodiek te standaardiseren via een protocol trachten we de 

detectiekans zo constant mogelijk te houden zodat geobserveerde verandering gerelateerd 

zijn aan werkelijke veranderingen in populatiegrootte. Dit houdt enerzijds in dat we de 

zoekinspanning standaardiseren (de methodiek, de duur van bemonstering en het aantal 

bezoeken binnen een seizoen) en anderzijds ook de omgevingsomstandigheden waaronder 

de bemonstering gebeurt (bijvoorbeeld enkel onder geschikte weersomstandigheden). De 

detectiekans zal immers ook afhangen van de omgevingsomstandigheden: bepaalde soorten 

zullen bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden meer beschut voorkomen en dus 

moeilijker te detecteren zijn.  

Een andere factor die belangrijk is voor de gegevenskwaliteit is de keuze van de locaties. We 

wensen een uitspraak te doen over de volledige populatie van een soort in Vlaanderen. Dat 

betekent dat de bemonsterde locaties representatief moeten zijn voor Vlaanderen en dat dus 

bijvoorbeeld niet enkel de meest optimale gebieden bemonsterd kunnen worden. De beste 

garantie om tot een representatieve selectie van locaties te komen is via een aselecte 

steekproef van locaties. Bovendien laat een aselecte steekproef toe om de precisie van een 

geschatte trend te bepalen. 

In Figuur 1 onderscheiden we enerzijds de gestructureerde meetnetten met een hoge 

gegevenskwaliteit, waarbij aselect gekozen locaties bemonsterd worden via een vast 

protocol. Ook binnen gestructureerde meetnetten kunnen verschillende kwaliteitsniveaus 

onderscheiden worden. In § 5 zal meer in detail besproken worden hoe de steekproefgrootte 

kan gevarieerd worden in functie met de gewenste veranderingen die we wensen te 

detecteren en het onderscheidend vermogen. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van verschillende types van gegevensinzameling 

 

Het andere uiterste wordt in  

Figuur  ingenomen door losse waarnemingen, waarbij een waarnemer volledig vrij kiest hoe 

en waar de observatie gebeurd. Mede dankzij deze vrijheid, kent de online databank 

waarnemingen.be waarin losse waarnemingen geregistreerd kunnen worden de laatste jaren 

een groot succes. Het blijft echter een uitdaging om uit deze grote hoeveelheid gegevens 

betrouwbare onvertekende resultaten af te leiden. We verkennen twee manieren om losse 

waarnemingen naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Enerzijds kan er via modellen 

getracht worden om te corrigeren voor vertekeningen. Een voorbeeld hiervan zijn occupancy 

modellen die corrigeren voor verschillen in detectiekans aan de hand van een aantal 

aannames. In § 3 gaan we hier verder op in. Anderzijds kunnen we trachten om van losse 

waarnemingen op te waarderen tot semi-gestructureerde waarnemingen door de vrijwilliger 

meer te sturen richting bepaalde locaties en door het gebruik van een meer 

gestandaardiseerde bemonsteringsmethodiek te stimuleren. Deze mogelijkheden verkennen 

we in §4. Vooraleer we mogelijkheden van losse waarnemingen verkennen, gaan we eerst 

dieper in op de voordelen van gestructureerde meetnetten t.o.v. losse waarnemingen. Dit 

om duidelijk te stellen dat gestructureerde meetnetten onze eerste keus blijft. 

 

2 Voordelen van gestructureerde meetnetten t.o.v. losse 

waarnemingen 

Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat een meetnet nodig is om grootschalige 

(landelijke) trends op te pikken die relatief klein zijn op jaarbasis (gemiddeld 1 à 2 % per 

jaar), maar op termijn wel heel grote gevolgen kunnen hebben (25 à 50 % over een periode 

van 25 jaar). We noemen deze veranderingen klein, omdat de jaarlijkse natuurlijke 

fluctuaties van de populatiegrootte soms vele keren groter zijn. Dat geldt zeker (en nog veel 

meer) op een lokaal niveau, zodat dramatische evoluties op korte termijn heel weinig 

betekenen. Alleen een gestructureerde aanpak is voldoende precies om fijnere 

trends op lange termijn eruit te filteren. 
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Een tweede wezenlijk punt is dat een meetnet ook een voldoende groot aantal replica’s 

garandeert. Dat is niet helemaal hetzelfde als de steekproefgrootte want we zouden op een 

heel beperkt aantal plaatsen heel veel kunnen meten. Maar dan hebben we pseudoreplicatie. 

Het gaat erom een zo representatief mogelijk beeld van de totale populatie te verkrijgen. 

Alleen een steekproefbenadering kan statistisch gezien garanties hieromtrent geven. Ook 

laat een expliciet kader voor de gegevensinzameling toe in te schatten wat eventuele 

beperkingen zijn wat van groot belang is voor de interpretatie van de resultaten. Door 

explicitering van het steekproefkader kunnen we de waargenomen trends extrapoleren naar 

een vast omlijnde populatie en aangeven waar de gegevens niet over gaan. We krijgen 

m.a.w. garanties over de accuraatheid van de resultaten en we kunnen inschatten in 

hoeverre de waargenomen trend goed overeenstemt met de werkelijke onderliggende 

evolutie. 

Een steekproefsgewijze benadering laat daarenboven toe de statistische 

betrouwbaarheid van de resultaten te bepalen zodat we weten hoe precies de 

gegevens zijn. Zonder een aselecte steekproef zijn de statistische formules om bijvoorbeeld 

een standaardfout of een betrouwbaarheidsinterval te berekenen niet geldig. Zonder deze 

informatie kunnen we de gegevens niet correct interpreteren. Betrouwbaarheidsintervallen 

en standaardfouten geven informatie over de nauwkeurigheid of precisie van het resultaat. 

Intervalschattingen geven een beeld van het bereik van de resultaten, dat nog waarschijnlijk 

is op basis van de gegevensinzameling. Een smal interval laat toe veel mogelijkheden uit te 

sluiten, een breed interval impliceert dat we nog veel mogelijkheden moeten openlaten. Het 

signaal is te zwak om sterke conclusies te trekken. 

Een gestructureerde aanpak betekent ook dat we garanties kunnen inbouwen over het 

onderscheidend vermogen om tijdig een biologisch relevante trend met een voldoende hoge 

kans te detecteren. Met ongestructureerde waarnemingen hangen we af van de toevallige 

meetinspanningen. Als gevolg hiervan kunnen we zowel te veel of te weinig metingen 

hebben, maar zelden zal het precies voldoende zijn. Dat brengt ons op het volgende punt. 

Een gestructureerd meetnet is efficiënter dan een losse gegevensinzameling. We 

kunnen de gegevensinzameling zo sturen dat we zo optimaal mogelijk de vooropgestelde 

hoofddoelen (en eventuele nevendoelen) bereiken. Dat veronderstelt uiteraard dat we 

prioriteiten stellen (kiezen is winnen), maar ook dat we nadenken over een optimaal ontwerp 

van de steekproef om zo efficiënt mogelijk de gewenste informatie in te zamelen. Een 

gegevensinzameling opgebouwd volgens een strak patroon geeft vaak ook een groter 

onderscheidend vermogen dat een losse verzameling van gegevens. Dit veronderstelt wel 

dat vrijwilligers bereid zijn om via een opgelegd protocol en op vastgelegde locaties 

gegevens in te zamelen. Voldoende overleg met vrijwilligers tijdens de ontwerpfase zal 

hiervoor essentieel zijn. Eenmaal een meetnet wordt opgestart zal het belangrijk zijn 

regelmatige feedback te geven aan vrijwilligers van (tussentijdse) resultaten. Enkel dan zal 

een efficiënte en duurzame monitoring haalbaar zijn.    

Ten slotte geeft een gestructureerde aanpak een middel om stapsgewijs de 

kwaliteit van de gegevens te meten en bij te sturen. Naarmate de ervaring groeit, 

kunnen we de knelpunten aanpakken en het meetnet verder op punt zetten. Een doorleefde 

kwaliteitszorg zal er ook toe bijdragen dat ook de kosteneffectiviteit van de 

gegevensinzameling toeneemt doordat we meer inzicht krijgen in wat nu echt van belang is 

en wat niet. 
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3 Opwaardering van losse waarnemingen via 

analysemodellen 

Verschillende recente publicaties illustreren de mogelijkheden van soortenmonitoring aan de 

hand van losse of semi-gestructureerde waarnemingen (Kery et al. 2010, van Strien et al. 

2010, van Strien et al. 2011). Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘site-

occupancy’ modellen om te corrigeren voor verschillen in observatie-inspanning tussen de 

jaren en tussen verschillende gebieden binnen het leefgebied van de soort. Dergelijke 

modellen geven schattingen van de kans op voorkomen (‘occupancy’) van een soort, meestal 

uitgedrukt op niveau van 1km² hokken. Deze schattingen kan men vervolgens gebruiken om 

aan te geven, met een gegeven waarschijnlijkheid, in welk percentage van de 1 km² hokken 

binnen het potentieel leefgebied de soort vermoedelijk voorkomt. Trends in occupancy 

kunnen voor sommige soorten als ruwe indicator gebruikt worden voor trends in 

populatiegrootte.  

Een eenvoudiger alternatief voor site-occupancy modellen is het gebruik van een 

“inspanningsnoemer” om te corrigeren voor verschillen in observatie-inspanning tussen de 

jaren. Herremans (2010) stelt twee manieren voor om een dergelijke inspanningsnoemer te 

gebruiken. In 3.5 bespreken we deze aanpak. 

 

3.1 Principes achter site-occupancy modellen 

Site-occupancy modellen corrigeren voor verschillen in observatie-inspanning tussen jaren 

door de detectiekans (de kans op het waarnemen van een soort op een locatie wanneer die 

er effectief aanwezig is) mee inrekening te brengen. Hiervoor vergen deze modellen 

herhaalde waarnemingen, zowel in tijd als ruimte. Er moeten dus aan/afwezigheidgegevens 

beschikbaar zijn voor voldoende locaties en binnen deze locaties moeten er verschillende 

waarnemingen herhaald worden binnen een bepaalde waarnemingsperiode (bv broedseizoen 

of jaar). Binnen deze waarnemersperiode veronderstelt het model dat een soort op een 

locatie ofwel steeds aanwezig is ofwel steeds afwezig (‘closure assumption’).  

Hoewel site-occupancy modellen in eerste instantie ontwikkeld werden voor het analyseren 

van aan-/afwezigheidsgegevens ingezameld in een gestandaardiseerd meetnet (Royle & Kery 

2007), werden deze modellen recent ook toegepast voor de analyse van ‘losse 

waarnemingen’ (Kery et al. 2010, van Strien et al. 2010, van Strien et al. 2011). Initiatieven 

zoals www.waarnemingen.be winnen sterk aan populariteit waardoor steeds meer losse 

waarnemingen worden doorgegeven en de observatie-inspanning dus toeneemt in de tijd. Als 

we op basis van dergelijke waarnemingen een toename zien in het aantal bezette locaties 

voor een bepaalde soort, weten we in eerste instantie niet in hoeverre dit te verklaren is 

door een toename in observatie-inspanning of door een werkelijk uitbereiding van de soort. 

Site-occupancy modellen corrigeren voor deze verschillen in observatie-inspanning door 

rekening te houden met de detectiekans en het aantal bezoeken per locatie. 

 

3.2 Welke gegevens vereisen site-occupancy modellen? 

Herhaalde waarnemingen (>=3) per locatie zijn noodzakelijk om detectiekansen te 

kunnen schatten. Daarbij is het essentieel dat ook nulwaarnemingen van een soort worden 

doorgegeven. Losse waarnemingen geven echter enkel informatie over aanwezigheid van 

een soort en niet over de afwezigheid. Maar er bestaan wel manieren om onrechtstreeks 

nulwaarnemingen af te leiden uit losse waarnemingen: 

 Daglijsten van soorten binnen een soortengroep: wanneer observaties van 

verschillende soorten van een bepaalde soortengroep worden doorgegeven voor een 

bepaalde dag en locatie, dan kan er verondersteld worden dat de andere soorten 
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binnen de soortengroep op die dag en die locatie niet werden waargenomen 

(=nulwaarneming). van Strien et al. (2010) onderzochten deze aanpak voor libellen en 

concludeerden dat een daglijst van minstens vier soorten noodzakelijk zijn om 

betrouwbare trends in occupancy te bekomen. Deze trends waren gelijkaardig als de 

trends (in occupancy) bekomen via een gestandaardiseerd meetnet. 

 

 Checklists of streeplijsten: daarbij wordt aan de waarnemer gevraagd om op een 

gegeven locatie alle waargenomen soorten aan te duiden op de streeplijst. Voor 

soorten die niet werden aangestreept op de lijst, wordt een nulwaarneming 

verondersteld. Kéry et al (2010) werkten met streeplijsten van 120 veelal zeldzame 

vogelsoorten om trends in occupancy te berekenen in Zwitserland. Ze benadrukken 

het belang om eveneens enkele meer algemene soorten op te nemen op de streeplijst 

om voldoende nulwaarnemingen te bekomen (voor de zeldzamere soorten). Wanneer 

een waarnemer een locatie bezoekt en geen enkele soort uit de streeplijst waarneemt, 

is de kans immers groot dat hij deze waarneming niet doorgeeft. 

 

3.3 Beperkingen van site-occupancy modellen 

Om geen valse verwachtingen te creëren, overlopen we enkele beperkingen van site-

occupancy modellen. 

 Site-occupancy modellen zijn complexe modellen waarbij heel wat veronderstellingen 

worden aangenomen. Zo wordt er aangenomen dat binnen de waarnemingsperiode de 

locatie ofwel steeds bezet ofwel steeds onbezet is (‘closure assumption’) en dat de 

detectiekans op alle locaties gelijk is. Afwijking van de realiteit t.o.v. deze 

veronderstellingen kan tot vertekening van de geschatte occupancy leiden. Bij 

gestandaardiseerde meetnetten echter wordt de kans op vertekening geminimaliseerd 

en kunnen parameters eenvoudig geschat worden. 

 

 Detectiekansen worden geschat op basis van de locaties met herhaalde waarnemingen 

binnen de observatieperiode. Meestal zullen herhaalde waarnemingen beschikbaar zijn 

voor slechts een fractie van de locaties binnen het potentieel leefgebied. Dan wordt 

verondersteld dat de hieruit afgeleide detectiekans gelijk is aan die in de minder 

frequent bezochte gebieden. Vaak zijn waarnemers geneigd de meer ‘interessante’ 

gebieden te bezoeken waar de kans op het aantreffen van een (zeldzame) soort groter 

is. Dat zal leiden tot een overschatting van de gemiddelde detectiekans en bijgevolg 

tot een onderschatting van de geschatte occupancy binnen het potentieel leefgebied.  

 

 Een nadeel van site-occupancy modellen is dat men op voorhand niet kan voorspellen 

welke grootteordes aan veranderingen in occupancy men zal kunnen detecteren. Via 

gestandaardiseerde meetnetten kunnen aantallen rechtstreeks geanalyseerd worden 

waardoor het veel gevoeliger is aan veranderingen. Bovendien kan aan de hand van de 

dimensionering van het meetnet op voorhand een idee bekomen worden over de 

grootte van de veranderingen in populatiegrootte die men zal kunnen detecteren. 

 

3.4 Gebruik van site-occupancy modellen in de context van Natura 2000 

monitoring 

Voor de Natura 2000 monitoring wensen we informatie over de trends in populatiegrootte. 

Trends in occupancy berekend via site-occupancy modellen kunnen als een ruwe 

proxy/indicator gebruikt worden voor trends in populatiegrootte kunnen gebruiken. De 

correlatie tussen trend in occupancy trend in populatiegrootte zal variëren van soort tot 

soort. In het algemeen kunnen we verwachten dat het gemiddeld aantal individuen per 
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locatie deze correlatie sterk zal bepalen. Bij hoge aantallen per locatie zal er al een sterke 

daling van het aantal individuen nodig zijn vooraleer de soort volledig afwezig is op de locatie 

en bijgevolg een signaal kan bekomen worden via site-occupancy modellen. We denken hier 

bijvoorbeeld aan kolonievogels die met grote aantallen voorkomen op beperkte 

oppervlakten. Voor dergelijke soorten zal occupancy waarschijnlijk een slechte indicator zijn 

voor trends in populatiegrootte. Het blijft echter moeilijk om de correlatie tussen trend in 

occupancy en trend in populatiegrootte in schatten. Bijgevolg is het ook onzeker welke 

groottes van veranderingen in populatiegrootte gedetecteerd kunnen worden met site-

occupancy modellen. 

Algemeen kunnen we stellen dat minstens aan volgende voorwaarden moet voldaan zijn, 

vooraleer site-occupancy modellen bruikbaar zijn voor het schatten van occupancy (als 

indicator voor populatiegrootte) van een bepaalde soort: 

 De soort moet voldoende algemeen zijn, moet relatief makkelijk te detecteren zijn en 

er moeten voldoende vrijwilligers zijn om waarnemingen door te geven opdat er 

jaarlijks voor minstens 50 locaties (1 km² hokken) herhaalde waarnemingen (minstens 

drie per jaar) voor de soort beschikbaar zijn. 

 Er moeten nulwaarnemingen beschikbaar zijn voor de soort. Dit kan via daglijsten of 

via streeplijsten.  

 Geen zeldzame soorten met een uitgebreid leefgebied om te vermijden dat er 

herhaalde waarnemingen gebeuren van eenzelfde individu in verschillende hokken. Dit 

leidt tot vertekende resultaten. 

 Geen zeer algemene soorten die sterk geconcentreerd voorkomen. Deze worden 

gekenmerkt door hoge aantallen per locatie waardoor de trend in occupancy weinig 

gevoelig is voor de trend in populatiegrootte. 

Site-occupancy modellen zijn dus voornamelijk bruikbaar voor de relatief algemenere Natura 

2000-soorten en Vlaams prioritaire soorten. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden om 

trends te bepalen voor de (meer algemene) habitattypische soorten. We denken daarbij 

voornamelijk aan de relatief eenvoudig te detecteren soorten uit volgende soortengroepen: 

vlinders, libellen, amfibieën, planten en vogels.  

In Tabel 1 maken we een eerste inschatting van de HR-soorten en Vlaams prioritaire soorten 

waarvoor site-ocuupancy modellen potentieel bruikbaar zijn op basis van het aantal 1km² 

hokken waarbinnen de soort voorkomt. Voor vogels zien we site-occupancy modellen vooral 

nuttig voor soorten die onvoldoende algemeen zijn opdat de ABV (Algemene 

Broedvogelmonitoring Vlaanderen) nauwkeurige trends kan opleveren, maar die tegelijkertijd 

te algemeen zijn om volledig gedekt te kunnen worden door de BBV (Bijzondere 

Broedvogelmonitoring Vlaanderen). Enkele voorbeelden van dergelijke soorten zijn 

blauwborst, wespendief, middelste bonte specht, zwarte specht en ijsvogel. 

 

Tabel 1 Inschatting van de HR- en Vlaamse prioritaire soorten waarvoor site-occupancy 

modellen potentieel gebruikt kunnen worden  

Soortgroep Soort (N2000-soort in vet, prioritaire soort onderlijnd) 

Vlinders Spaanse vlag, heivlinder, oranje zandoogje 

Amfibieën heikikker, poelkikker, rugstreeppad, meerkikker, bruine kikker, 

groene kikker  

Libellen variabele waterjuffer 

Planten pilvaren, grote bremraap, moerasweegbree 
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In een volgende fase kan geanalyseerd worden of de huidige gegevensstromen via 

waarnemignen.be voldoende herhalingen en voldoende nulwaarnemingen (a.d.h.v. 

daglijsten) opleveren voor bovenstaande soorten. 

 

3.5 Correctie voor verschillen in observatie-inspanning via 

inspanningsnoemer 

Een eenvoudiger aanpak dan site-occupancy modellen is om gebruik te maken van een 

inspanningsnoemer om te corrigeren voor verschillen in observatie-inspanning. Dit is een 

mogelijke optie voor soorten waarvoor site-occupancy modellen niet bruikbaar zijn. 

Herremans (2010) gebruikt twee maten om trends te bepalen voor enkele wintergevoelige 

vogelsoorten op basis van meldingen via waarnemingen.be: 

 Relatieve meldingsfrequentie van een soort t.o.v. het totaal aantal vogelmeldingen. 

Hierbij is de relatieve meldingsfrequentie het aantal meldingen van een soort t.o.v. 

een referentiejaar. 

 Relatieve meldingsfrequentie van een soort t.o.v. de zoekinspanning. De 

zoekinspanning wordt hierbij gedefinieerd als het aantal “persoon-waarnemingsdagen” 

per 1 x 1 km UTM-hok. Dit is per hok het aantal personen dat per dag minsten één 

waarneming heeft doorgegeven. 

De eerste inspanningsnoemer (het totaal aantal vogelmeldingen) heeft als nadeel dat ze 

gevoelig is aan het meldingsgedrag van waarnemers. Met de toename van de populariteit 

van waarnemignen.be worden er meer en meer algemenere soorten gemeld, daar waar 

vroeger voornamelijk zeldzamere soorten werden ingegeven. Het aantal meldingen van 

zeldzamere soorten t.o.v. het totaal aantal meldingen neemt dus af. We krijgen dus een 

negatieve vertekening van de werkelijke trend. Naarmate het meldingsgedrag stabieler 

wordt is te verwachten dat deze vertekening minder een rol zal spelen. 

De tweede inspanningsnoemer (de totale zoekinspanning) resulteerde voor de zeldzamere 

soorten steeds in een kleinere daling dan bij “totaal aantal vogelmeldingen”. Herremans 

(2010) redeneerde dat deze maat eerder een positieve vertekening van de werkelijke trend 

geeft voor zeldzamere soorten. De werkelijke trend ligt dus waarschijnlijke ergens tussenin.  

Door gegevens uit gestructureerde meetnetten als referentie te gebruiken kan er in de 

toekomst gezocht worden naar stabielere maten om de zoekinspanning te definiëren die 

nauwer aansluiten bij de werkelijke trends. 

 

4 Opwaardering van losse waarnemingen tot semi-
gestructureerde waarnemingen 

We overlopen hoe stapsgewijs losse waarnemingen beter gestructureerd kunnen worden en 

lichten telkens toe welke verbetering dit met zich meebrengt op het vlak van de kwaliteit van 

de ingezamelde gegevens. We maken daarbij onderscheid tussen de standaardisatie van de 

bemonsteringsmethodiek en de structurering van de selectie van de locaties.  

We vertrekken van zuivere losse waarnemingen. Uit deze waarnemingen kunnen we enkel de 

aanwezigheid van een soort op een bepaalde locatie afleiden (indien we ervan uitgaan dat de 

soort juist gedetermineerd werd). Voor locaties waarvoor geen waarnemingen van een 

bepaalde soort beschikbaar zijn kunnen we niet afleiden of die soort er afwezig is of er niet 

gezocht is naar de soort. Ook het aantal individuen op een bepaalde locatie kunnen we 

moeilijk afleiden uit losse waarnemingen. De databank waarnemingen.be laat wel toe om het 

aantal individuen te registreren, maar de zoekinspanning (bemonsteringsduur, 
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bemonsteringsprotocol, etc.…) is niet gekend. Hierdoor is het dus moeilijk om uitspraken te 

doen over veranderingen in aantallen voor een bepaalde locatie. 

 

4.1 Standaardisatie bemonsteringsmethodiek: aanwezigheid  aan-

/afwezigheid  

Eerder werd al besproken dat gegevens over afwezigheid van een soort (nulwaarnemingen) 

een belangrijke meerwaarde kunnen bieden. Ze laten het gebruik van site-occupancy 

modellen toe waardoor er gecorrigeerd kan worden voor verschillen in 

waarnemingsinspanning tussen de jaren. Ze laten ook toe om een beter verspreidingsbeeld 

te bekomen waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen gebieden/ km-hokken 

waar de soort aanwezig is, gebieden/ km-hokken waar de soort afwezig is en gebieden/ km-

hokken waar de aanwezigheid ongekend is. 

Vrijwilligers kunnen aangespoord worden om nulwaarnemingen in te zamelen door gebruik te 

maken van checklist of streeplijsten per soortgroep. De aanwezigheid van alle soorten op de 

streeplijst wordt daarbij gecontroleerd door de vrijwilliger (in de relevante gebieden). 

Verder zijn ook verschillende bezoeken aan een bepaalde locatie binnen hetzelfde jaar 

aangewezen. Hierdoor kan de detectiekans (nauwkeuriger) geschat worden. Het schatten 

van de detectiekans is immers een essentieel onderdeel van de trendbepaling via site-

occupancy modellen. Voorts laten herhalingen toe om met grotere zekerheid te besluiten of 

een soort al dan niet aanwezig is op een locatie en dus een beter verspreidingsbeeld te 

krijgen. Bij voorkeur gebeuren de herhaalde bezoeken door eenzelfde persoon maar dit is 

niet strikt noodzakelijk. 

Zoals vermeld in 3.2 kunnen er ook onrechtstreeks nulwaarnemingen afgeleid worden uit 

losse waarnemingen via ‘daglijsten’. Wanneer op een bepaalde dag en locatie een aantal 

soorten binnen een soortgroep worden waargenomen en gemeld, dan kan men verwachten 

dat de andere soorten uit deze soortengroep niet werden waargenomen op die dag. Dit gaat 

vooral op voor de zeldzamere soorten, die bijna steeds gemeld indien waargenomen. Voor de 

algemenere soorten lopen we op die manier waarschijnlijk heel wat nulwaarnemingen mis. 

 

4.2 Standaardisatie bemonsteringsmethodiek: aan-/afwezigheid  

aantallen 

Een verdere standaardisatie van de bemonsteringsmethodiek laat toe om bruikbare 

gegevens over het aantal waargenomen individuen op een locatie te bekomen. Een 

standaardisatie houdt in dat volgende factoren worden vastgelegd: 

 methodiek van de telling 

 de ruimte die bemonsterd wordt (transect, punten, plas) 

 het tijdstip en aantal bezoeken binnen seizoen 

 de weersomstandigheden waaronder geteld moet worden 

Voor sommige soorten is het praktisch niet haalbaar om een goed steekproefkader bekomen 

(zoals bv. voor de Bechstein’s vleermuis en de ingekorven vleermuis) en zal het dus niet 

mogelijk zijn om een representatieve steekproef te trekken. Het toepassen van een 

gestandaardiseerde bemonsteringsmethodiek in de (onvolledige) set van gekende locaties, 

zal dan het maximaal haalbare kwaliteitsniveau opleveren. Dit voorbeeld beschouwen we ook 

als semi-gestructureerde waarnemingen. Dit type gegevens laat toe om trends in aantallen 

op te volgen op niveau van een gebied, maar levert weinig betrouwbare resultaten op een 

regionaal niveau. Expertkennis is noodzakelijk om de mate van vertekening in te schatten 

doordat een representatieve steekproef niet haalbaar is. 



 

www.inbo.be INBO.R.2014.2319355 251 

Het is belangrijk om in bovenstaand geval de meerinspanning door het opleggen van een 

vaste bemonsteringsmethodiek aan vrijwilligers af te wegen tegenover de (beperkte) 

meerwaarde van dergelijke semi-gestructureerde waarnemingen. 

 

4.3 Standaardisatie selectie locaties: volledig vrije keuze locaties  

sturing naar bepaalde locaties  

Een goede ruimtelijke spreiding van de bezoeken waarbij zowel de ‘interessantere’ als 

‘minder interessante’ gebieden bezocht worden komt zorgt voor een verbeterde 

gegevenskwaliteit. Dit geeft een betere garantie om tot betrouwbare schattingen van de 

detectiekans en trends in ocuppancy te komen via site-occupancy modellen. Het geeft 

uiteraard ook een beter verspreidingsbeeld. 

Een betere spreiding kan bekomen worden door de vrijwilligers te sturen naar de gebieden 

die nog weinig of niet bezocht zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door kaarten ter beschikking 

te stellen die per soortengroep het aantal bezoeken (per km-hok) in de relevante gebieden 

toont binnen een bepaalde periode. Vervolgens kan de vrijwilliger gestimuleerd worden lege 

hokken in te vullen en om aan een minimum aantal bezoeken per hok te komen (zie 4.1). 

 

5 Steekproefgroottes bij gestructureerde meetnetten 

Steekproefgrootteberekeningen bepalen het minimum aantal meetlocaties vereist om aan 

een bepaalde informatiebehoefte te voldoen bij een vooropgezet statistisch kwaliteitsniveau 

(Field et al. 2005). De functie van een steekproefgrootteberekening is de inhoudelijke 

kwaliteit van de gegevens (meer meten) met de kosten (minder meten) te verzoenen 

(Parker & Berman 2003). 

We beschrijven eerst kort wat een steekproefgrootteberekening juist inhoudt. Dikwijls geven 

de eerste resultaten van dergelijke berekeningen aan dat de vereiste steekproef onrealistisch 

(i.e. praktisch onhaalbaar of onbetaalbaar) groot moet zijn om de vooropgestelde 

gegevenskwaliteit te behalen. We gaan daarom dieper in op de factoren die de 

steekproefgrootte en dus de jaarlijkse meetlast bepalen: het onderscheidend vermogen, de 

minimaal detecteerbare trend en de looptijd. Dit moet ons toelaten om de steekproefgrootte 

en meetlast tot een haalbaar niveau te krijgen door gedeeltelijk in te binden op de 

gegevenskwaliteit binnen aanvaardbare marges. 

 

5.1 Hoe gaat een steekproefgrootteberekening in zijn werk? 

Voor bepaalde statistische testen (zoals de t-test) kan de steekproefgrootte bepaald worden 

op basis van eenvoudige wiskundige formules (Wouters et al. 2008). Een 

steekproefgrootteberekening in functie van een te detecteren trend in populatiegrootte is 

echter heel wat complexer. Dit gebeurt in de meeste gevallen aan de hand van 

datasimulaties. Daarbij worden tijdreeksen gesimuleerd met een bepaalde lange termijn 

trend die we wensen te kunnen detecteren (bijvoorbeeld een afname van 24% over 24 jaar). 

Aan deze tijdsreeksen worden verschillende ruistermen toegevoegd die de natuurlijke 

variabiliteit van de soort en de variabiliteit ten gevolge van de bemonsteringsmethodiek 

simuleren. Vervolgens wordt voor verschillende steekproefgroottes bepaald wat de kans is 

dat de trend in populatiegrootte effectief wordt gedetecteerd. Deze kans is het 

onderscheidend vermogen π. Op basis van deze oefening kan ten slotte de 

steekproefgrootte geselecteerd worden die met een voldoende onderscheidend vermogen de 

gewenste trendgrootte kan detecteren bij een bepaald significantieniveau. 
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Om een steekproefgrootteberekening te kunnen maken hebben we dus gegevens nodig over 

de ruimtelijke en temporele variabiliteit van een soort. Bij nieuw op te zetten meetnetten zijn 

gegevens die inzicht geven in de verschillende variabiliteitscomponenten vaak maar in 

beperkte mate beschikbaar. In dergelijke gevallen moet er dus met de nodige 

voorzichtigheid omgesprongen worden met de bekomen resultaten. 

In sommige gevallen kunnen we ons baseren op buitenlands studies uit de 

wetenschappelijke literatuur om een inzicht te krijgen in de variabiliteit van een soort en 

steekproefgroottes. Zo berekende bijvoorbeeld Walsh et al. (2001) dat er 29 transecten per 

jaar bemonsterd moeten worden in het Verenigd Koninkrijk om een trend van -25% over 24 

jaar te detecteren. Ook hier moeten we echter de nodige voorzichtigheid in acht nemen om 

dergelijke resultaten te extrapoleren naar Vlaanderen. 

De resultaten van steekproefgrootteberekeningen moeten dus steeds voldoende kritisch 

geïnterpreteerd worden. Toch blijven deze berekeningen zeer nuttig om inzicht te krijgen in 

de grootteordes van steekproefgroottes die nodig zijn om een gewenste gegevenskwaliteit te 

kunnen bekomen. Eenmaal een meetnet wordt opgestart zal het belangrijk zijn om 

voldoende tussentijdse analyses uit te voeren om na te gaan in welke mate de 

veronderstellingen die aan de basis lagen van de steekproefgrootteberekening overeen 

komen met de werkelijkheid. Indien nodig, kan op die manier het aantal te bemonsteren 

locaties tijdig bijgestuurd worden. 

 

5.2 Inzicht in de factoren die de jaarlijkse meetlast bepalen 

Om goed in te schatten hoe we de jaarlijkse meetlast kunnen milderen in functie van de 

haalbaarheid, hebben we een sensitiviteitsanalyse gemaakt van de factoren die de jaarlijkse 

meetlast bepalen.  

Het is daarbij belangrijk om op te merken dat een daling in de steekproefgrootte geen 

evenredige daling in de kosten tot gevolg heeft. Aan een meetnet zijn immers ook heel wat 

vaste kosten verbonden, zoals kwaliteitszorg, gegevensanalyse en rapportage. Deze 

activiteiten zijn slechts in beperkte mate afhankelijk van de hoeveelheid aan gegevens die 

ingezameld worden. 

 

5.2.1 De invloed van de looptijd 

De looptijd, dat is de tijd waarbinnen we een bepaalde trend willen detecteren, heeft een 

zeer belangrijke invloed op de jaarlijkse meetlast: het aantal te bezoeken meetplaatsen 

per jaar (NJ) is immers omgekeerd evenredig met de derde macht van de looptijd. 

Dus, als we een bepaalde trend twee keer zo snel (= een halvering van de looptijd) willen 

detecteren, dan moet NJ met een factor acht (2³) omhoog om een gelijk onderscheidend 

vermogen te behouden. Het omgekeerde geldt wanneer de looptijd twee keer zo lang mag 

zijn, dan kan NJ een factor acht kleiner. 

Figuur 1 geeft een intuïtieve verklaring voor de derdemachtsrelatie. De figuur links boven 

schetst de uitgangssituatie waarvoor er jaarlijks NJ meetplaatsen nodig zijn om een jaarlijkse 

trend van 1% met een looptijd van 24 jaar te detecteren. De figuur rechts beneden toont het 

effect van een twee keer langere of kortere looptijd bij eenzelfde jaarlijkse trend. Hierdoor 

wordt niet alleen de looptijd twee keer langer of korter, maar neemt ook de totale trend (= 

jaarlijkse trend x looptijd) met factor twee toe of af. Zowel de looptijd op zich als de totale 

trend veranderen dus en beide hebben een effect op het jaarlijks aantal metingen. 

De figuur links beneden toont het effect van de verandering van de totale trend in de 

veronderstelling dat we de looptijd constant houden. Aangezien volgens een algemene 
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vuistregel de steekproefgrootte omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de totale 

trend, moeten we het jaarlijks aantal meetplaatsen met een factor vier verhogen als de 

totale trend maar half zo groot is. Het omgekeerde geldt voor een verdubbeling van de totale 

trend. Het eerste effect is dus kwadratisch. 

De figuur rechts boven toont het effect van de toename van de looptijd in de veronderstelling 

dat we de trend constant houden. Doordat de totale trend constant is, moet de (totale) 

steekproefgrootte niet veranderen. Met een verdubbeling van de looptijd, kunnen we de 

jaarlijkse meetinspanning met de helft verlagen. Omgekeerd, bij een halvering van de 

looptijd, zijn jaarlijks twee keer zoveel meetplaatsen nodig. Het tweede effect is lineair. 

De combinatie van het kwadratische en lineaire effect samen resulteert in het 

derdemachtsverband tussen de looptijd en de jaarlijkse steekproefgrootte. Toepassing van 

de derdemachtsregel leert dat voor een kleine verandering van looptijd naar 30 jaar (dus na 

vijf i.p.v. vier rapporteringscycli van zes jaar) de jaarlijks vereiste steekproefgrootte de helft 

kleiner mag zijn (= [30 jaar/24 jaar]³ = 1.25³ = 2). Een iets mildere opstelling betekent 

bijgevolg een flinke reductie van de jaarlijkse meetlast. Deze berekening maakt ook duidelijk 

waarom de Europese 1% norm zo’n hoge eisen stelt aan het meetnet en het vereiste aantal 

meetpunten. 
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Figuur 1. Impact van de looptijd en de grootte van de verandering op het jaarlijks aantal 

metingen, NJ. Het schema links boven stelt de Europese 1%-norm voor: een daling van 24% 

detecteren binnen een periode van 24 jaar. De andere schema’s geven aan hoe we de 

steekproefgrootte moeten aanpassen indien de looptijd (rechts) of de trend (onder) 

verdubbelt dan wel halveert. Het schema rechts onder geeft het gecombineerd effect op de 

jaarlijkse steekproefgrootte wanneer we zowel looptijd en trend veranderen. 

 

5.2.2 Tussentijdse analyse gekoppeld aan de rapportagecyclus 

Fig bekijkt hetzelfde probleem vanuit een ander perspectief. Ze gaat uit van een constante 

jaarlijkse steekproefgrootte en geeft aan hoe de minimale trend die we kunnen detecteren 
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bij een vooropgezet onderscheidend vermogen verkleint naarmate de looptijd van het 

meetnet toeneemt. M.a.w. de detectiecapaciteit van het meetnet neemt toe naarmate de 

jaren verstrijken. 

Uit Fig kunnen we afleiden welke trend we op een kortere tijdschaal kunnen detecteren, wat 

belangrijk is bij tussentijdse analyses. De populatie kan jaren stabiel blijven en plots 

veranderen. Over een kortere periode (bijvoorbeeld een decennium) kunnen we alleen sterk 

negatieve trends detecteren. We zullen alleen gegarandeerd tijdig een signaal krijgen indien 

de populatie over een periode van 10 jaar minstens met 80 % daalt. Dat is ook de conclusie 

van Dunn (2002). 

Op het eerste gezicht is dit een ontmoedigend resultaat. We mogen echter niet uit het oog 

verliezen dat in het geval van een catastrofe wellicht andere bronnen, bijvoorbeeld 

beheerders en/of terreinmedewerkers, het probleem zullen gesignaleerd hebben. Het 

meetnet levert in dat geval referentiemateriaal op een landelijke schaal om de lokale 

bevindingen te toetsen. Vooraleer we al te veel middelen aan een meetnet spenderen, 

mogen we niet uit het oog verliezen dat de monitoring slechts een screeningstool is om het 

beheer en beleid te oriënteren (Dunn, 2002). 

Ook is een verdichting van het meetnet mogelijk (adaptieve monitoring) indien een sterk 

negatief signaal komt vanop het terrein, of moeten we een gerichte studie opzetten om de 

oorzaken van de achteruitgang te achterhalen. Ten slotte, indien de sterke achteruitgang 

niet opgemerkt wordt op het terrein, dan is het meetnet een laatste vangnet. 

 

Figuur 2. Trend die we kunnen detecteren bij een gelijk onderscheidend vermogen en 

significantieniveau in functie van de looptijd. De curve geeft aan wat we kunnen verwachten 

bij tussentijdse analyses en/of op korte termijn. Het meetnet geeft alleen een voldoende 

hoge bescherming tegen heel drastische veranderingen. Bijvoorbeeld over een looptijd van 

10 jaar zal het meetnet met een voldoende hoge kans de trend detecteren als er een totale 

verandering is van 80 %. 

Looptijd [jaar]

D
e

te
c
te

e
rb

a
re

 t
re

n
d

 [
%

]

12 18 24 30 36 42 48

0
2

0
4

0
6

0
8

0



 

www.inbo.be INBO.R.2014.2319355 255 

 

5.2.3 De invloed van het onderscheidend vermogen (en het significantieniveau) 

In de wetenschappelijke wereld wordt vaak gekozen voor een onderscheidend vermogen π 

van 90% (of 80%) bij een significantieniveau α van 10% (of 5%); d.w.z. α = β = 10% of α 

= 5% en β = 10%, met α = type I-fout en β = type II-fout = 1 – onderscheidend vermogen 

= 1 – π. Het gebruik van deze “gouden standaard” leidt echter meestal tot een erg groot 

aantal meetpunten en dus een duur meetnet. Die hoge kosten moeten we dan afwegen ten 

opzichte van de baten voor de besluitvorming (Fairweather 1991, Field et al. 2005, Quataert 

2011). 

De Europese wetgever legt enkel de te detecteren trend op (een afname van 24 % per 24 

jaar) maar specifieert daarbij noch het onderscheidend vermogen noch het 

significantieniveau van de trendbepaling. Deze lacune laat toe om de steekproefgrootte te 

verlagen naar een haalbaar niveau binnen aanvaarbare marges wat betreft de 

gegevenskwaliteit. We gaan na hoever we kunnen afwijken van de gouden standaard om 

toch nog voldoende kwaliteitsvolle gegevens te bekomen voor de besluitvorming. 

We verkiezen het significantieniveau op 10% te houden; een verhoging tot bv. 20% zou een 

te groot risico meebrengen om kleine veranderingen onterecht als betekenisvol te 

beschouwen (“vals alarm”). Bij een te hoge fractie vals alarm wordt na enige tijd er niet 

meer op gereageerd. 

We stellen echter wel voor om het onderscheidend vermogen te verlagen. De 

steekproefgrootte stijgt heel snel voor een toenemend onderscheidend vermogen (Figuur ). 

We kunnen bijgevolg heel veel winnen door hierop in te leveren. We stellen daarom voor een 

onderscheidend vermogen van 80% voor. Hierdoor verlaagt de steekproefgrootte met 

ongeveer 25% t.o.v. de gouden standaard (Figuur ). 

 

Figuur 3. Verandering van de gewenste steekproefgrootte in functie van het onderscheidend 

vermogen in vergelijking tot de referentiesituatie (α = β = 0.1, dus π = 0.9). De volle lijn is 

voor α = 0.1, de punt-streep lijn erboven en eronder voor α = 0.05 en 0.2 respectievelijk. 
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5.3 Keuze uit verschillende meetnetscenario’s 

In Tabel 2 tellen we drie meetnetscenario’s voor, waarbij elk meetnetscenario gekenmerkt 

wordt door de grootte van de detecteerbare trend bij een onderscheidend vermogen van 

80% en een significantieniveau van 10 %. De keuze uit de meetnetscenario’s gebeurt op 

basis van de haalbaarheid van het veldwerk. 

 

Tabel 2. Meetnetscenario’s i.f.v. minimaal detecteerbare trend. 

Meetnetscenario Steekproefgrootte 

Minimaal detecteerbare trend van 24% over 24 jaar N 

Minimaal detecteerbare trend van 32% over 24 jaar N/2 

Minimaal detecteerbare trend van 50% over 24 jaar N/4 

 

Uit de literatuur gewijd aan de evaluatie van meetnetten blijkt dat dit heel redelijke 

aanpassingen zijn (Atkinson et al. 2006). Uit heel veel overzichten (o.a. in de UK, waar er 

een sterke traditie bestaat) blijkt dat zelfs goede meetnetten vaak slechts trends van 50 % 

kunnen detecteren over een periode van 25 jaar (Butcher et al. 1993, Bart et al. 2004, 

Clausen & Stroud 2005, Baillie et al. 2010). 
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