
Protocol Het nieuwe strepen 2013 (versie januari 2013) 
 
Na een pilot in 2011 is FLORON in 2012 definitief gestart met Het Nieuwe Strepen. Belangrijk onderdeel van het 
onderzoek is dat we de waarnemers vragen om vooraf geselecteerde km-hokken te bezoeken. Bovendien is het 
wenselijk dat een zo groot mogelijk aantal km-hokken door twee waarnemers, onafhankelijk van elkaar, worden 
bezocht. Daarom hebben we een reserveringspagina op de website gezet waarop iedereen die wil meedoen kan 
aangeven welk hok hij/zij wil gaan inventariseren. 
 
 
Protocol ‘X’ 
Door het hieronder beschreven Protocol te volgen worden km-hokken op een gestandaardiseerde wijze 
geïnventariseerd. Als een km-hok volgens het Protocol is geïnventariseerd geef je dit aan door op de streeplijsten 
bij methode (rechterbinnenzijde onderaan) een X in te vullen. 
We hebben het liefst dat de km-hokken die via de reserveringspagina op de website beschikbaar worden gesteld 
worden geïnventariseerd en dat daarbij de werkwijze gevolgd wordt die in dit Protocol staat beschreven. Het 
protocol is echter ook te gebruiken voor het inventariseren van andere km-hokken. Heb je een km-hok buiten de 
selectie bezocht en je gehouden aan het protocol, geef dan ook op die streeplijst aan dat je volgens het Protocol 
hebt gewerkt. 
 

 
Samenvatting Protocol X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbereiding 
Reserveer je km-hok via de website www.verspreidingsatlas.nl. Kies bij voorkeur een km-hok dat met een hoge 
prioriteit geïnventariseerd moet worden (rood gemarkeerd op de website). Kies anders een nog niet gereserveerd 
(groen) km-hok. Maak eventueel een print van de pagina met informatie van het hok, zodat je een kaartje en het 
lijstje bekende typische soorten van het km-hok mee kunt nemen. Zorg dat je minimaal 1 streeplijst (model W11 
of NL11) hebt (extra exemplaren zijn te verkrijgen via DC of LB of te downloaden). Vraag indien nodig een 
betredingsvergunning aan bij de terreinbeherende instantie. Voor de meeste natuurterreinen is zo’n vergunning 
nodig als je je buiten de paden wilt begeven. 
Let op: Voor de goede orde moet worden vermeld dat het niet de bedoeling is om via invoerportals, zoals 
waarneming.nl, gedetailleerde verspreidingsinformatie van bijzondere soorten op te zoeken, om deze planten 
gemakkelijk terug te kunnen vinden. Het is juist de bedoeling om zo veel mogelijk zelf te zoeken.  
 
Veldbezoek 
Je kunt alleen op pad gaan, maar het is ook mogelijk om het km-hok met een kleine groep te inventariseren. Let 
op dat je met meer mensen eerder moet stoppen (zie onder bezoekduur). Inventariseer alle soorten die je met 
zekerheid op naam kunt brengen en probeer alle beschikbare biotopen te bezoeken. 
 
Bezoektijdstip 
Inventariseer het km-hok in de periode 1 mei t/m 30 september. Als meer bezoeken nodig zijn (vanwege 
gevraagde bezoekduur, noodweer e.d.), plan de bezoeken dan binnen een periode van 2 weken. Het is niet de 
bedoeling om het km-hok op meerdere tijdstippen verspreid door het hele seizoen heen te bezoeken. N.B. 
Waarnemingen buiten dit protocol (bijv. nazomerwaarnemingen op een aparte streeplijst) zijn meer dan welkom. 
 

 Reserveer je km-hok via de website www.verspreidingsatlas.nl  
 Gebruik nieuwe NL11 of W11 streeplijst 
 Inventariseer zo veel mogelijk biotopen 
 Inventariseer tussen 1 mei en 30 september 
 plan, bij meerdere bezoeken, de bezoeken binnen een periode van 2 weken 
 Houd je qua bezoekduur aan het aantal opgegeven uren van dit km-hok 
 Vul streeplijst compleet in (incl. abundanties) 
 Vul ‘X’ in bij methode (rechterbinnenzijde streeplijst onderaan) 
 Stuur streeplijst uiterlijk 8 oktober in of voer in met Excel-invoermodule 
 
Facultatief  
 Verzamel detailgegevens Typische soorten 
 Inventariseer evt. resterende delen km-hok of extra bezoeken op aparte streeplijst 

http://www.verspreidingsatlas.nl/
http://www.floron.nl/Portals/0/downloads/Wstreeplijst2011.pdf
http://www.floron.nl/Portals/0/downloads/NLstreeplijst2011.pdf
http://www.verspreidingsatlas.nl/


Bezoekduur 
Met betrekking tot inventarisatieduur zijn er drie categorieën (aangegeven bij de informatie over het km-hok): 
 

Categorie 1 persoon 2 personen 3 personen 

A 2 - 4 uur 2 - 3,5 uur 1,5 - 3 uur 

B 4 - 8 uur 3,5 - 7 uur 3 - 6 uur 

C 8 - 12 uur 7 - 11 uur 6 - 10 uur 

 
Bij twee of drie inventariserende deelnemers wordt de inventarisatieduur ingekort. Bij groepen van meer dan drie 
personen, mogen tegelijkertijd maximaal 3 personen aktief inventariseren. 
N.B. het gaat hier natuurlijk om werkelijke zoektijd; pauzes (praatje boswachter, lunch, determineren, omlopen 
naar een ander deel van het hok) tellen niet mee. 
 
Zoals hierboven al gemeld, moet alle tijd worden besteed binnen een tijdbestek van 2 weken. Alle andere tijd 
die in het hok wordt geïnventariseerd moet apart via portals of formulieren worden doorgegeven. 
 
 
Streeplijst 
Vul voor het km-hok een streeplijst in met minimaal de volgende onderdelen: 
- Kopgegevens op de voorzijde 
- Kaartje met (grofweg) onderzocht gebied binnen km-hok 
- Aangetroffen soorten (alleen zekere determinaties!) 
- Aantalsschattingen voor de abundantiesoorten 
- Overige gegevens op de binnenzijde (incl. deelnemers, bezoekdata/bezoekduur; vul bij methode ‘X’ in) 
 
Invoeren/insturen 
Het liefst ontvangen we de gegevens digitaal en zo snel mogelijk na afronding van de veldbezoeken (en 
eventuele nadeterminaties). Dan houden we het best zicht op de voortgang. Digitaal kunnen de gegevens worden 
ingevoerd met het Excel-waarnemingenformulier (http://www.floron.nl/Portals/0/waarnemingenformulier2013.xls). 
Een instructie zit in het formulier zelf. 
Als je niet zelf invoert, stuur je de streeplijst uiterlijk 8 oktober naar het Landelijk Bureau van FLORON of lever 
uiterlijk 1 oktober in bij de DC.  
Er wordt in 2013 ook gewerkt aan een speciale portal voor het invoeren van streeplijsten, maar het is nog niet 
duidelijk wanneer deze in gebruik kan worden genomen. 
 
Detailgegevens (facultatief) 
Verzamel aanvullend detailgegevens van de voorkomende typische soorten met een smartphone of geef ze door 
via een van de invoerportals (waarneming.nl of telmee.nl). Met name van de meer bijzondere soorten zoals 
landelijk of regionaal zeldzame Rode-Lijstsoorten graag alle locaties in kaart brengen; verspreiding van overige 
typische soorten kan met enkele detailwaarnemingen worden aangeduid. (Zie eventueel de handleiding op 
FLORON-website) 
 
Vragen 
Voor vragen kun je terecht bij je DC of het Landelijk Bureau (024-7410573, info@floron.nl) 
 
 
Analyse/Evaluatie 
Na ontvangst worden de streeplijsten door FLORON gedigitaliseerd. In het najaar worden de gegevens in 
samenwerking met het CBS geanalyseerd. 

http://www.floron.nl/Portals/0/waarnemingenformulier2013.xls

