
factsheet
W

A
A

R
O

M
D

O
ELEN

MONITORING IN HET AGRARISCH LANDSCHAP

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) heeft als doel om 
biodiversiteit in het agrarisch natuur en landschap te herstellen en 
versterken. Binnen het ANLb wordt er onderscheid gemaakt tussen 
drie leefgebieden: open grasland, open akkerland en (droge en natte) 
dooradering. Daarnaast zijn er de categorieën water en klimaat waarbij 
de beheermaatregelen gericht zijn op het verbeteren van waterkwaliteit, 
het peilbeheer, CO2-vastlegging en reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen. Voor alle doelen geldt: monitoring is noodzakelijk om 
iets over het effect van de maatregelen te kunnen zeggen. 

Deze factsheet dient om collectieven te informeren over beleids- en 
beheermonitoring.

Beleids- en beheermonitoring
Er vinden twee typen monitoring plaats in het ANLb. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen beleidsmonitoring (het verzamelen van gegevens om de realisatie 
van de beleidsdoelen - op provinciaal, landelijk en Europees niveau - te evalueren) 
en beheermonitoring (het verzamelen van natuurgegevens die nodig zijn om het 
beheer (beter) uit te voeren). Beleidsmonitoring is de verantwoordelijkheid van de 
provincies, terwijl de beheermonitoring uitgevoerd wordt door de collectieven.

Beleidsmonitoring
Beleidsmonitoring wordt omschreven als een vorm van monitoring die moet 
uitwijzen in hoeverre het ANLb bijdraagt aan de staat van instandhouding van 
doelsoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft. Om 
dit te bereiken worden de landelijke trends van doelsoorten binnen gebieden 
met ANLb en binnen reguliere agrarische gebieden zonder ANLb met elkaar 
vergeleken. Deze trends worden gemeten met behulp van gestandaardiseerde 
meetmethoden en locaties. Daarom zijn verspreid over het hele land meetlocaties 
aangewezen die overal op dezelfde manier worden bemonsterd (verzameld in 
het NEM meetnet beleidsmonitoring ANLb). In protocollen wordt uitgelegd hoe de 
gegevens moeten worden verzameld. Voor de verschillende ANLb doelsoorten 
zijn 9 protocollen beschikbaar, elk met een eigen aanpak. De provincies geven 
opdracht tot beleidsmonitoring en deze wordt uitgevoerd door o.a. RAVON, Sovon 
en De Vlinderstichting.

Beheermonitoring
Aanvullend op de beleidsmonitoring gebruiken collectieven beheermonitoring  
om inzicht te krijgen of de maatregelen die toegepast worden ook voldoen 
om het doel te behalen in een gebied. Door te monitoren kan op korte termijn 
worden beoordeeld tot welke resultaten het gevoerde beheer leidt. Op basis  
van de monitoringsgegevens kan er uitspraak gedaan worden over de effectiviteit  
van afzonderlijke beheermaatregelen en de geschiktheid van het beheer voor  
de doelsoorten. Dit kan dan weer de basis zijn om maatregelen bij te stellen of 
aan te vullen. Dit gebruik van betrouwbare en bruikbare monitoringsgegevens kan 
handvatten bieden aan collectieven om het beheer bij te stellen en te leren van 
het uitgevoerde beheer om het verder te verbeteren – oftewel “lerend beheren”.   >

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/anlb-beleidsmonitoring/


Deze factsheet is samengesteld 
door BoerenNatuur en  
de agrarische collectieven.
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Collectieven monitoren ook om te beslissen over last-minute beheer of om lokaal 
maatwerk te kunnen leveren (denk aan verlengen rustperiodes of plasdras periodes 
voor weidevogels). De monitoringsgegevens kunnen daarnaast een basis bieden 
om als collectief met je deelnemers en de maatschappij in gesprek te gaan. Tot 
slot is het voor een agrariër zelf ook interessant om te weten wat er gebeurt op 
zijn/haar bedrijf, om zo te weten wat er leeft en hoe dit functioneert in relatie tot 
(natuur)doelen van zijn/haar bedrijf. 

Waar zijn de gegevens?
Vrijwel alle monitoringsgegevens worden ingevoerd in landelijke databases. 

 De meest gebruikte voor vogels is Avimap, het invoerportaal van Sovon.

 Een andere belangrijke invoerportaal is de Boerenlandvogelmonitor van 
LandschappenNL.

 In Friesland wordt de database van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) 
gebruikt. 

 Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de database van Kennis Centrum 
Akkervogels. 

 Voor soorten anders dan vogels is er de database Nationale Databank Flora en 
Fauna. 

 Ook hebben de collectieven de gegevens in eigen beheer. 

Foto's: Herman Vos

Kenniscirkel monitoring
Collectieven kunnen onderling van elkaar leren wat beheermonitoring is en hoe 
dit nog beter gebruikt kan worden in het ‘lerend beheren’. Door elkaar te laten zien 
wat goed werkt, kunnen we gezamenlijk inventariseren waar meer op ingezet kan 
worden en hoe dit het beste gedaan kan worden om zo tot een gezamenlijke basis 
voor beheermonitoring te komen. Dit proces willen we faciliteren in de kenniscirkel 
Monitoring.

Welke projecten en vormen van monitoring zijn er?
De keuze voor protocollen en methodieken voor de beheermonitoring is de verant-
woordelijkheid van de collectieven zelf. Hieronder staan een paar voorbeelden van 
monitoringsmethodes die gebruikt worden.

 Agrarisch Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) laat sinds het broedseizoen 
van 2017 beheermonitoring van akkervogels uitvoeren door professionele tellers 
volgens de ‘’monitoring+ A variant’’. Deze methode is bekend als de ANOG-
methode en is door enkele andere collectieven overgenomen.

 Alarmtellingen en Bruto Territoriaal Succes (BTS) - Een telmethode voor het 
schatten van territoriaal succes op basis van alarmtellingen. Alarmtellingen 
worden uitgevoerd met behulp van zichtwaarnemingen van alarmerende 
ouder(vogel)paren. Deze methode wordt in veel weidevogelgebieden gebruikt als 
basis voor beheermonitoring.

 (s)Ken je sloot - Het meten en bepalen van het ecologisch functioneren van je 
sloot en inzien welke maatregelen wel en niet bijdragen aan natuurvriendelijk 
slootbeheer.

 Quick scan - De quick scan bestaat uit een snelle inventarisatie van de soorten 
die in het werkgebied aanwezig zijn in combinatie met last-minute controles 
voorafgaand aan bewerkingen in het broedseizoen.

 BIMAG (Boeren InsectenMonitoring Agrarisch Gebied) - Agrariërs meten dag- en 
nachtvlinders op boerenbedrijven onder begeleiding van De Vlinderstichting.

 Habitatkwaliteit - Het sturende mechanisme achter de trends van populaties van 
doelsoorten is de habitatkwaliteit als resultaat van het gevoerde beheer. Door 
inzichtelijk te maken wat de habitatkwaliteit van een gebied voor een specifieke 
soort is, kan je als beheerder bijsturen in je plannen om de soort te bevorderen.

https://sovon.nl/tellen/avimap
https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
https://www.friesevogelwachten.nl/nl
https://grauwekiekendief.nl/
https://grauwekiekendief.nl/
https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/7-202-agrarisch-meetnet-groene-glazenmaker-anlb/
https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/7-202-agrarisch-meetnet-groene-glazenmaker-anlb/
https://anog.nl/projecten/anlb-oost-groningen/beheermonitoring-van-akkervogels
https://anog.nl/projecten/anlb-oost-groningen/beheermonitoring-van-akkervogels
https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/Uploaded_files/Naslagwerk/bureau-n-en-lbn-instructie-alarmtellingen-2007.d3fe58.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-17hw5To0
https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2018/04/protocolbeheermonitoringakkervogels.pdf
https://www.vlinderstichting.nl/bimag/
https://edepot.wur.nl/524220

