
 

 

104.001 Protocol 
t.b.v. inventarisaties van wettelijk beschermde soorten langs 
rijkswegen, kanalen en vaarten van Rijkswaterstaat “Droog” 
versie 4.0 
 
Maart 2020 
Versie 4.0 Invoegen van eDNA bemonsteringsmethode, n.a.v. input door RAVON (Jelger 
Herder). Tevens enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd door Peter-Jan Keizer 
 

Februari 2019 
Versie 3.0 Wijzigingen doorgevoerd door Peter-Jan Keizer, gebruik makende van nuttige 
suggesties van de Commissie Kwaliteitsborging van de NDFF. 
Diverse wijzigingen als gevolg van: 
- het van kracht worden van de nieuwe Wet natuurbescherming, ter vervanging van de Flora- en 
faunawet, 
- ervaringen van onderzoekers, aantal terreinbezoeken, 
- nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, i.c. toepassing E-DNA. 
 
 

maart2015 
Wijzigingen ten opzichte van versie 2.1 
Reptielen: 
De periode voor inventarisaties van reptielen is expliciet verlengd tot en met september. In 
geschikte gebieden, daar waar reptielen te verwachten zijn, wordt een minimum van twee 
bezoeken voorgeschreven voor alle soorten.  
 

januari 2015 
Versie 2.0, Baudewijn Odé en Renée Bekker, 30 januari 2015 
Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 
Vissen: 
Eerste ronde voor het inventariseren van vissen is verruimd naar maart-april en verlengd tot en 
met september. 
Reptielen: 
De periode voor inventarisaties van reptielen is verlengd tot en met september. In geschikte 
gebieden, daar waar reptielen te verwachten zijn, wordt een minimum van twee bezoeken 
voorgeschreven. 
  



 

 

 
 

Protocol t.b.v. inventarisaties van wettelijk beschermde soorten langs 
rijkswegen, kanalen en vaarten van Rijkswaterstaat “Droog” 
 
 
Inleiding 
Deze set van protocollen is opgesteld ten behoeve van veldwerk voor de gegevensbehoefte 
van Rijkswaterstaat ten behoeve van de gedragscode Wet natuurbescherming (Wn). Werken 
conform een (goedgekeurde) Gedragscode betekent een vermindering van administratieve 
handelingen doordat niet voor de talrijke onder de Gedragscode vallende werkzaamheden 
ontheffingen van de Wn hoeven te worden aangevraagd.  
Voor het vaststellen van de aanwezigheid van bepaalde beschermde soorten wordt meer en 
meer gebruik gemaakt van de op eDNA gebaseerde bemonsteringsmethode. Dit omdat deze 
methode voor bepaalde soorten meer zekerheid biedt omtrent hun aanwezigheid dan andere 
methodes. Het toepassen van de eDNA methode maakt nu deel uit van het protocol. 
Waarnemingen gedaan via eDNA dienen met extra informatie naar de NDFF verzonden te 
worden. Raadpleeg Bijlage 1 voor meer informatie. 
 
Dit protocol is opgesteld voor het inventariseren van beschermde soorten specifiek in areaal 
van Rijkswaterstaat. Daarom wijkt het in bepaalde opzichten af van algemene protocollen 
voor inventarisatie van soortgroepen. Voor de diverse soortgroepen bestaan ook 
inventarisatieprotocollen voor toepassing in andere gebieden dan bermen. Deze kunnen 
natuurlijk bij het onderzoek in de bermen van Rijkswegen ter nadere informatie ook 
geraadpleegd worden. Zie hiervoor: 

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/ 
 
Scope werkingsgebied, Gedragscode 
De “Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat” is in 2018 in geactualiseerde vorm  
formeel goedgekeurd en gepubliceerd. De werking van de gedragscode beperkt zich tot  
bestendig beheer en onderhoud en niet-MER-plichtige (kleinschalige) ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling in het werkgebied van RWS “Droog”: bermen en oeverzones langs Rijkswegen, 
-kanalen en -vaarten. Binnen het werkgebied van RWS beperkt bestendig beheer en 
onderhoud zich in ruimtelijke zin tot regulier beheerde bermgraslanden, bermruigten, 
bermsloten, dijktaluds en kanaaloevers. Deze protocollen hebben geen toepassing in 
bos/ruigtevegetaties, in/op gebouwen en in/op kunstwerken. De gegevensbehoefte is 
beperkt tot de wettelijk beschermde soorten. Voor de overige soorten geldt de zorgplicht. 
Voor Rode-Lijstsoorten uit de te inventariseren soortgroepen is aanvullende informatie m.b.t. 
het voorkomen van deze soorten gewenst maar niet verplicht. Hetzelfde geldt voor losse 
waarnemingen van grondbroedende vogels. 
 
Het toepassen van de Gedragscode houdt in dat Rijkswaterstaat moet beschikken over een 
“compleet” en actueel overzicht van vindplaatsen van wettelijk beschermde soorten. Daartoe 
heeft Rijkswaterstaat dit protocol laten ontwikkelen, zodat de soorteninventarisaties op 
gestandaardiseerde wijze en door vakgenoten erkende methoden worden uitgevoerd. De 
gegevens worden vervolgens opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
Na validatie dienen deze gegevens als input voor het opstellen van het Ecologisch 
Werkprotocol. Na goedkeuring door Rijkswaterstaat (als opdrachtgever) dient de 
Opdrachtnemer bij het uitvoeren van Beheer en Onderhoud volgens het Ecologisch 
Werkprotocol te werken. 
De inventarisaties worden in principe in 3 ronden uitgevoerd, met voor de verschillende 
soortgroepen een eigen invulling (Tabel 1). De inventarisaties worden in de “geschikte” 

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/


 

 

habitats uitgevoerd. Hiertoe is vooraf een habitatgeschiktheidsonderzoek uitgevoerd in het 
areaal, volgens een apart protocol (GaN, 2013). De achtergrond hiervan is om te voorkomen 
dat grote inventarisatie-inspanning wordt besteed in “bij voorbaat” ongeschikte plaatsen. 
Voor de doeleinden van Rijkswaterstaat is het vaststellen van de aanwezigheid van de 
betrokken soorten voldoende. De aantallen hoeven daarom niet te worden vastgesteld. 
 
Wanneer een beschermde soort in een geschikt uitziend habitat na onderzoek conform dit 
protocol niet is aangetroffen, kan niet gesteld worden dat de soort er definitief ontbreekt. De 
betreffende locatie wordt daarom in de volgende onderzoeksronde opnieuw onderzocht. 
 
Tabel 1: Inventarisatieronden en verdeling over biotoopkartering en kartering soortgroepen 
x = hoofdronde; (x) = nevenronde (of terugvaloptie); - = ronde van ondergeschikt belang.  
 
Inventarisatie Ronde 1 

(mrt./apr.) 
Ronde 2 (mei/juni) Ronde 3 (juli/aug.)  

Biotoopkartering  x (x) - 
Flora  (x) x (x) 
Reptielen  (x) (x) (x) 
Amfibieën  x x (x) 
Vissen  (x) x x 
Dagvlinders/libellen (x) x (x) 
Platte schijfhoren  - - x 
Gestreepte waterroofkever - (x) x 

 
 
 
 
  



 

 

Vaatplanten  

  

mrt  apr  mei        jun  jul       aug        sep                 

  

Gebieden en habitats  

Vlakdekkende inventarisatie van vaatplanten in alle geschikte habitats langs geselecteerde 
wegtrajecten en watergangen. Geschikt biotoop is schraalgrasland, talud watergang en open 
zandige plaatsen.  
De meeste van de sinds de invoering van de Wet-natuurbescherming nieuw beschermde 
vaatplanten en mossen hoeven niet in de reguliere landelijke inventarisatie van het RWS-
droge areaal te worden opgenomen. Wegens zeldzaamheid en specifieke habitatvereiste is 
de aanwezigheid in Rijkswaterstaatareaal uiterst onwaarschijnlijk. Voor de nieuwe (vanwege 
de Wn) beschermde planten is de volgende werkwijze ontwikkeld (beschreven in RWS-
document: 20170116 Memo Nieuwe soorten def.docx). 
 

Inventarisatiemethode  

Werkwijze is: Van de wettelijk beschermde planten wordt m.b.v. de NDFF data bepaald of de 
soort binnen 1 km van het RWS-areaal voorkomt. Vervolgens wordt bepaald of in het RWS-
areaal binnen een straal van 1 km van het voorkomen van die soort geschikt habitat 
aanwezig is, aan de hand van in gangbare literatuur beschreven habitatvereisten van de 
soorten. Is dat het geval dan wordt dat stuk geschikt habitat onderzocht op het voorkomen 
van de betrokken soort.  

Vaatplanten worden op zicht geïnventariseerd door het geselecteerde gebied lopend te 
doorkruisen, zodanig dat alle potentieel geschikte habitats worden bezocht. De volgende 
informatie van de benoemde beschermde soorten wordt genoteerd: Foto, GPS-coördinaat, 
fenologisch stadium en geschat aantal exemplaren. De inventarisatie wordt uitgevoerd in de 
periode juni-augustus, vóór het maaien, waterplanten bij voorkeur in augustus.  

In twijfelgevallen worden detailfoto’s gemaakt van belangrijke determinatiekenmerken of 
wordt in een uiterst geval plantmateriaal verzameld ter determinatie.   
 
Bij een aantal soorten is het voorkomen in RWS-areaal mogelijk, gezien de habitat-voorkeur. 
Deze worden in ieder geval in de inventarisatie volgens bovenbeschreven methode 
meegenomen. Het gaat hierbij om de volgende soorten: 

Akkerdoornzaad Torilis arvensis 

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum 

Dennenorchis Goodyeara repens (NB. Geen graslandplant, maar kan in (randen van) 
dennenbos groeien) 

Drijvende waterweegbree Luronium natans  (mogelijk in watergangen) 

Glad biggenkruid Hypochaeris glabra 

Kleine wolfsmelk Euphorbia exigua 

Knolspirea Filipendula vulgaris 

Korensla Arnoseris minima 

Smalle raai Galeopsis angustifolia 

 

Voor zover er bij het inventariseren van beschermde soorten Rode Lijstsoorten of zeldzame 
soorten worden aangetroffen, kunnen deze vanzelfsprekend worden genoteerd. 
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Vogels  
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Voor de goede orde vermelden we hier een paar aandachtspunten; een protocol voor 
uitgebreide inventarisatie van vogels is niet nodig, omdat deze altijd projectgebonden 
moeten worden onderzocht wanneer binnen de broedtijd wordt gewerkt.  

1. Inventarisatie voor vogels met jaarrond beschermde nesten is niet nodig omdat deze in 
bomen broeden en er daarmee niet binnen regulier beheerde gebieden rekening mee hoeft 
te worden gehouden. Dat betekent dat deze nesten in gevallen waar verstoring of 
vernietiging denkbaar is, bijvoorbeeld als (toch) bomen worden gekapt, projectgebonden 
zullen moeten worden geïnventariseerd. Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten 
kan het gehele jaar plaats vinden door visuele inspectie van bomen. In de winter ontdekte 
nesten dienen in het opvolgende voorjaar op mogelijke bezetting te worden onderzocht. 

 

2. Voor grondbroeders geldt dat RWS er in regulier beheer aan gehouden is rekening te 
houden met broedgevallen en daartoe zelf inventarisaties laat uitvoeren. In de meeste 
gevallen worden werkzaamheden buiten de broedtijd gepland. In geval dat maaiwerk aan 
oevers van grotere watergangen (> ca. 2 m breed) binnen de broedtijd wordt uitgevoerd, 
dient direct vooraf aan het maaiwerk in die oevers onderzoek aan broedende vogels te 
worden uitgevoerd. 

Losse waarnemingen van broedgevallen van vogels in het beheerde areaal zijn altijd 
waardevol voor RWS. Er hoeft echter niet gericht naar gezocht te worden.  

  

  

Zoogdieren  

Das  
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NB. Bij koude perioden zijn dassen minder actief. 

 

Dassenburchten komen niet vaak voor in het droge areaal van RWS, omdat dit in het 
algemeen is uitgerasterd waar dassen kunnen voorkomen. Echter, incidentele aanwezigheid 
valt binnen het bekende verspreidingsgebied niet uit te sluiten. Voor de Das geldt dat het 
beheer en kleine ruimtelijke ingrepen schadelijk kunnen zijn, wanneer in het RWS-areaal een 
burcht aanwezig is.  

Het onderzoek naar burchten kan het gehele jaar plaats vinden. 

 

Eekhoorn 

Bomen en bossen vallen in principe buiten de werking van dit protocol, omdat daar geen 
vast onderhoud aan wordt uitgevoerd. In geval er bomen worden gekapt, dient – net als bij 
jaarrond beschermde nesten – projectgebonden vooraf te worden onderzocht of er nesten 
van eekhoorns aanwezig zijn. 
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Overige soorten 

Losse waarnemingen van burchten en verkeerslachtoffers van m.n. marterachtigen en bever 
in het werkgebied van RWS zijn van belang om in de reguliere monitoringrondes mee te 
nemen. Er hoeft echter niet gericht naar gezocht te worden.  

Voor de streng beschermde noordse woelmuis en waterspitsmuis hanteert RWS het 
voorzorg-principe, waarbij in gebieden met een kans op voorkomen worden beheerd of 
ingericht als ware de soort aanwezig. Vooralsnog wordt bovendien voor de Grote bosmuis 
uitgegaan van de afwezigheid binnen het onderhavige werkgebied. 

  

Vleermuizen 

Voor het reguliere Beheer en Onderhoud in bermen (maaibeheer) hoeven geen vleermuizen 
te worden onderzocht. Voor het geval er bomen worden gekapt, dan dient vooraf onderzoek 
uitgevoerd te worden naar mogelijke holtes waar vleermuizen kunnen verblijven. Ook dient 
dan onderzocht te worden of foerageergebieden en vliegroutes van belang zijn. 

Er moet buiten de kwetsbare periodes voor vleermuizen worden gewerkt en plaatsen met 
belangrijke gebruiksfuncties moeten worden ontzien. 

 

 

Reptielen 
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Gebieden en habitats  
Vlakdekkende inventarisatie van ringslang is noodzakelijk in alle geschikte habitats op RWS-
beheergebied binnen een 3 km zone van bekende waarnemingen. Geschikt biotoop voor 
ringslang is talud watergang, rietoever en moeras. Overige reptielen (levendbarende 
hagedis, zandhagedis en gladde slang) zijn te verwachten in open droge vegetaties en op 
verharding. 
 
Inventarisatiemethode  

De inventarisatie naar reptielen wordt uitgevoerd langs een looproute door continu op zicht 
waar te nemen. Hierbij wordt het gehele areaal dat vooraf potentieel geschikt was bevonden 
onderzocht. 

De inventarisatie vindt in principe minimaal 2x per jaar plaats in de periode maart t/m 
september. Indien de betrokken soorten reptielen bij de eerste inventarisatieronde zijn 
aangetroffen, kan de tweede (en eventueel volgende) ronde achterwege blijven. Het 
achterwege laten van de tweede ronde is niet toegelaten indien in de eerste ronde  

1) op een locatie slechts een deel van de potentieel aanwezige soorten is aangetroffen en  

2) geschikt habitat aanwezig is over een afstand van meer dan 0,5 km van de waargenomen 
soort(en) zonder dat de betrokken soort(en) is/zijn waargenomen. 

Reptielen kunnen worden geïnventariseerd door middel van zichtwaarnemingen in geschikte 
leefgebieden bij zonnig weer, met name in de ochtend. Het is daarbij van belang ook te 
zoeken onder potentiële schuilplaatsen. Bij ringslang vergroot een voorjaars- of 
voorzomerbezoek de trefkans. Bij een grote verwachte kans voor overige reptielen kan 
eventueel d.m.v. controle van schuilplaatjes de aanwezigheid van deze soorten worden 
vastgesteld.  

Voor nationaal beschermde soorten geldt een inventarisatie-frequentie van 1x per 5 jaar, bij 
Europees beschermde soorten is dat 1x per 3 jaar. In de praktijk is het vaak efficiënter om 
reptielenhabitat waarbij soorten uit beide categorieën zijn te verwachten, voor alle soorten 1x 
per 3 jaar te onderzoeken. 

Voor de Wn zijn de exacte aantallen minder van belang. Het gaat er vooral om vast te stellen 
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of de soort in het gebied voorkomt en wat de functie van het gebied is voor de betreffende 
soort.   

  

Amfibieën  
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Gebieden en habitats  

Amfibieën kunnen in de voortplantingsperiode in sloten en plassen langs wegen worden 
aangetroffen. Daarnaast zijn (vochtige) graslanden, ruigten en bossen geschikt als 
landbiotoop.    

Inventarisatiemethode  

De methode voor amfibieën wordt aangepast aan de kenmerken van het terrein en/of de 
watergang. Er worden geluids- en zichtwaarnemingen gedaan, maar tevens wordt altijd 
gebruik gemaakt van een schepnet, o.a. om de larven te vangen (dit kan in combinatie met 
het vissenonderzoek en is met name noodzakelijk in geval van troebel water, 
kroosbedekking etc.). Ook kan eDNA onderzoek worden ingezet. 

In watergangen die vooraf (bij de biotoopbeoordeling) potentieel geschikt bevonden zijn, 
worden iedere 100 tot 200 m bemonsteringen uitgevoerd, afhankelijk van de 
veldomstandigheden. 

Amfibieën kunnen worden onderzocht met verschillende methoden:  

• Waarnemen van geluiden geproduceerd door voortplantingskoren (kikkers en padden, met 
name ’s nachts);  

• Het tellen van ‘plonzen’ (groene kikkers, overdag met zonnig weer); geeft indicatie van de 
aanwezigheid van soorten uit het Groene Kikkercomplex. Er zullen ook enkele exemplaren 
moeten worden gevangen om de soort vast te stellen. 

• Zichtwaarnemingen in en rond voortplantingswateren (eieren, larven, juvenielen, adulten, 
overdag en ’s nachts met een zaklamp);  

• Door schepnetbemonstering (salamanders en larven van alle amfibieën, overdag);  

• eDNA onderzoek, conform de voorschriften horende bij de methode (zie protocol 10.002 
Environmental DNA – onderzoek (labwerk) en –(protocol eDNA monstername). Deze methode 
heeft de voorkeur voor de zeer lastig te detecteren knoflookpad en kan andere methoden 
vervangen in die gevallen waar “standaard-onderzoek” lastig is, bijvoorbeeld vanwege 
beperkte toegankelijkheid, sterk verkeerslawaai, etc. Daarnaast kan eDNA aanvullend 
worden ingezet wanneer een doelsoort wel verwacht wordt maar niet wordt aangetroffen met 
traditionele methoden tijdens het eerste of de eerste twee bezoeken. Voor eDNA analyse 
wordt aanbevolen 250m sloot per strekkende kilometer steekproefsgewijs te bemonsteren 
waarbij niet noodzakelijk een aaneengesloten stuk van 250m bemonsterd wordt, maar bij 
voorkeur de beste habitats binnen de strekkende kilometer. Bij poelen dient de complete 
oever rondom bemonsterd te worden.  

  

Bij een inventarisatie in het kader van de Wn volstaan twee veldbezoeken in het 
voortplantingsseizoen, waarbij zichtwaarnemingen en vangsten met schepnet worden 
gecombineerd. Voor met name rugstreeppad en heikikker dient tevens een avondbezoek te 

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/10-002-environmental-dna-onderzoek/
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worden uitgevoerd voor het waarnemen van voortplantingskoren. Voor het opsporen van 
knoflookpad heeft de inzet van eDNA de voorkeur gezien de lage trefkans met andere 
methoden. Waar de kans bestaat dat soorten tijdens de eerste twee bezoeken zijn gemist 
(bijvoorbeeld vanwege verkeerslawaai moeilijke hoorbaarheid van soorten) zal een extra 
bezoek noodzakelijk zijn (op zicht en met een schepnet of voor met eDNA).   

Het seizoen om amfibieën te inventariseren loopt van maart tot en met augustus. De 
optimale periode binnen een seizoen is sterk soortafhankelijk. De rugstreeppad kan 
bijvoorbeeld pas vanaf eind april goed worden geïnventariseerd, terwijl heikikkers doorgaans 
al eind februari / begin maart starten met de voortplanting. De optimale periode voor eDNA 
onderzoek is eveneens soortafhankelijk en ligt in de weken voordat de soort metamorfoseert 
en het land opgaat (grote larven die goed verspreid over het water aanwezig zijn). In de 
publicatie Creemers & van Delft, 2009 kan per soort de globale periode worden afgeleid uit 
de grafieken van de fenologie. Een ecoloog dient zelf de beoordeling voor de betreffende 
locatie/soort te maken.   

 

Indien de betrokken soorten amfibieën bij de eerste inventarisatieronde zijn aangetroffen, 
kan de tweede ronde achterwege blijven. Het achterwege laten van de tweede ronde is niet 
toegelaten indien in de eerste ronde 1) op een locatie slechts een deel van de potentieel 
aanwezige soorten is aangetroffen en 2) geschikt habitat aanwezig is over een afstand van 
meer dan 0,5 km van de waargenomen soort(en) zonder dat de betrokken soort(en) is/zijn 
waargenomen. 

Voor de Wn zijn de exacte aantallen minder van belang. Het gaat er vooral om vast te stellen 
of de soort in het gebied voorkomt en wat de functie van het gebied is voor de betreffende  

soort. 

 

Grote modderkruiper 
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Gezien de soorten vissen die onder Europese of Nationale bescherming vallen, is alleen nog 
de Grote modderkruiper van belang voor het onderzoek naar beschermde vissoorten in 
watergangen in het droge areaal van RWS. 

 

Gebieden en habitats  

Vlakdekkende inventarisatie van grote modderkruiper in alle sloten en plassen langs 
wegentrajecten en watergangen. Langs kanalen zijn de trajecten met flauwe taluds, 
waterplantenvegetaties, vooroevers e.d. geschikt.     

  

Inventarisatiemethode  

De inventarisatie voor grote modderkruiper wordt uitgevoerd door langs de oever te lopen en 
steekproefsgewijs gemiddeld elke 100 m met schepnet de oeverzone te bemonsteren. 
Waarbij de meest kansrijke locaties voor grote modderkruiper, zoals kraggen, ondiepe zones 
met dichte watervegetatie en rondom oevervegetatie de voorkeur hebben. Met elektrovisserij 
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dient zeer geconcentreerd  en langzaam gewerkt te worden. Het elektrisch net dient rustig 
langs oevers en over vegetatie bewogen te worden. Modderkruipers komen dan vaak slechts 
een fractie van een seconde aan het wateroppervlak (bij pulsvissen), of op het elektrisch 
schepnet af (gelijkstroom), zodra ze een kans krijgen schieten ze weg de bodem in. 
Wanneer grote modderkruipers wel verwacht worden maar niet zijn gevangen tijdens een 
eerste bezoek kan de eDNA methode worden ingezet. Voor eDNA analyse wordt 
aanbevolen 250 m sloot per strekkende kilometer steekproefsgewijs te bemonsteren waarbij 
niet noodzakelijk een aaneengesloten stuk van 250 m bemonsterd wordt maar bij voorkeur 
de beste habitats binnen de strekkende kilometer. Bij poelen dient de complete oever 
rondom bemonsterd te worden.  

 

De inventarisatie vindt minimaal 1x per jaar plaats in de periode maart t/m oktober. Als de 
inventarisatie gecombineerd wordt met die van de Platte schijfhoren, dan moet deze in de 
periode juni t/m augustus plaatsvinden. Voor eDNA heeft onderzoek uitgewezen dat de grote 
modderkruiper jaarrond te detecteren is. Desalniettemin zijn er perioden waarin de trefkans 
lager ligt doordat de soort zich clustert voor winterrust, zomerrust of paai. Hoge 
waterstanden in het voorjaar verdunnen het eDNA waardoor de trefkans ook afneemt. De 
optimale monsterperiode lijkt te liggen in september en oktober, in deze periode is de soort 
gelijkmatig verdeeld over het leefgebied.  

 

Methoden 

 Electrovisserij: relatief effectief, vooral met gelijkstroom; 

 Schepnet: bruikbaar maar grotere kans op missen van de soort; 

 eDNA analyse, conform de voorschriften horende bij de methode (zie website van de 

NDFF:  protocol 10.002 Environmental DNA – onderzoek (labwerk) en protocol 

monstername eDNA). Deze methode kan andere methoden vervangen, m.n. in die 
gevallen waar standaard-onderzoek lastig is, bijvoorbeeld vanwege beperkte 
toegankelijkheid of lage dichtheden van de soort. De trefkans met eDNA ligt ook 
grofweg een factor drie hoger dan met electrovissen. eDNA kan daarom ook goed 
aanvullend worden ingezet wanneer de grote modderkruiper tijdens een eerste 
bezoek niet gevangen is maar wel verwacht wordt op basis van de verspreiding van 
de soort en het habitat.  

 

 

  

Dagvlinders en Libellen  (en andere insecten) 
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Deze insectengroepen worden via zichtwaarnemingen geïnventariseerd. Moeilijk op zicht te 
herkennen individuen worden met de hand of met een insectennet gevangen. Na 
determinatie, die in vrijwel alle gevallen ter plekke kan worden verricht, worden de dieren 
weer vrijgelaten. Het kan wenselijk zijn om van zeldzame soorten bewijsmateriaal in de vorm 

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/10-002-environmental-dna-onderzoek/
https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/10-002-environmental-dna-onderzoek/
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van een foto te verzamelen. N.B. bij rivierrombout kan zoeken naar larvehuidjes een 
efficiënte zoekmethode zijn (voor onderzoek in het rivierengebied). 

Bij deze soortgroepen is het van belang dat de inventarisatie op een zonnige dag wordt 
uitgevoerd (zie hiervoor de gangbare dagvlinder/libellenprotocollen, Vlinderstichting). Het 
betreft hier voor het droge RWS-areaal alleen de Groene glazenmaker, voor zover er 
Krabbenscheer aanwezig is in de watergang. 

 
Vooralsnog wordt voor een beperkt aantal soorten uitgegaan van de afwezigheid binnen het 
onderhavige werkgebied: Brede geelrandwaterroofkever, Vliegend hert, Heldenbok, 
Vermiljoenkever, Juchtleerkever, en Teunisbloempijlstaart*. Inventarisatieprotocols voor 
deze soorten zijn derhalve niet opgesteld.1 

                                                

*1 RWS heeft in 2017 uitgebreid onderzoek laten doen naar rupsen van deze soort in potentieel geschikt 

biotoop in bermen in het bekende areaal van deze soort. Het resultaat was negatief. Conclusie: bermen e.d. 

zijn ongeschikt biotoop voor deze soort. ATKB 2017 Rapportage monitoring Wet Natuurbescherming 

2017. 
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Platte schijfhoren  
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Gebieden en habitats  

Deze soort wordt geïnventariseerd op kansrijke locaties in de bermsloten langs wegen, waar 
ook inventarisatie van vissen en amfibieën plaatsvindt. Kansrijke locaties zijn niet zeer 
voedselrijke sloten met een rijke, gevarieerde (onder-)watervegetatie. Grote plassen worden 
niet geïnventariseerd omdat hier geen regulier beheer plaatsvindt.  

  

Inventarisatiemethode  

De inventarisatie naar de platte schijfhoren wordt uitgevoerd door op kansrijke plekken uit de 
biotoopkartering  met een flinke haal van een schepnet zo veel mogelijk onderwaterplanten 
te verzamelen. De inhoud van het schepnet wordt in een emmer gestopt en stevig geroerd. 
De waterslakken komen dan los van de waterplanten. Per steekproeflocatie worden 25 
schijfhoorns verzameld in 70% alcohol. Deze slakken worden door een deskundige (na-)-
gedetermineerd op het voorkomen van platte schijfhoren.  

  

  

Gestreepte waterroofkever  
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Gebieden en habitats  

Deze soort wordt in het algemeen gevonden in onbeschaduwde sloten met helder water, 
steile oevers en veel indicatieve plantensoorten, zoals gele plomp, fonteinkruiden en 
krabbenscheer. Bij voorkeur tussen 1 en 15 augustus te inventariseren.   

  

Inventarisatiemethode  

Sloten worden langsgelopen op zoek naar geschikt habitat. Steekproefsgewijs worden 
waterplantenrijke situaties bemonsterd met een schepnet. Voor kansrijke locaties en 
vangtechniek, zie http://www.repository.naturalis.nl/document/159649.  

  

 Bestaande overige protocollen  

  

Voor overige soortgroepen en voor grote ingrepen is een aantal uitgebreide protocollen 
beschikbaar. Deze zijn niet aan de orde voor de uit te besteden inventarisaties voor 
bestendig beheer en kleine ingrepen, maar ze zijn wel gebruikt om de bovenstaande 
protocollen voor RWS Droog samen te stellen.  

Het gaat om protocollen (te downloaden via de NDFF-website) voor Vleermuizen, Vissen, 

Amfibieën en Reptielen, Dagvlinders.

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/
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Bijlage 1 - Protocol eDNA monstername 
 
Environmental DNA (eDNA) is een onderzoeksmethode waarbij op basis van DNA in 
(water)monsters de aanwezigheid van een soort kan worden vastgesteld. De methode is 
gebaseerd op het feit dat alle in het water levende organismen DNA achter laten via 
huidcellen, feces en urine. Door watermonsters te verzamelen en deze in een laboratorium 
te analyseren op DNA van de doelsoort kan de aanwezigheid van de doelsoort worden 
vastgesteld. 
 
Contaminatiepreventie: 
Doordat de analyse technieken extreem gevoelig zijn (in het lab kunnen enkele DNA 
moleculen al gedetecteerd worden) is de methode zeer gevoelig voor contaminatie 
(verontreiniging met DNA van elders, leidend tot valse positieven). Hier dient dan ook 
rekening mee gehouden te worden bij de monstername: 

- Gebruik minimaal voor ieder monster nieuwe wegwerphandschoenen 
- Gebruik nieuwe DNA-vrije materialen voor ieder monster. Hergebruik van materialen 

wordt afgeraden.  
- Gebruik bij voorkeur gesloten filters, met dergelijke filters is de kans op contaminatie 

van buitenaf nagenoeg uitgesloten.  
- Wees bewust van potentiele contaminatie via laarzen, kleding en andere 

veldmaterialen. Raak daarmee nooit de monstermaterialen aan, maar zorg er ook 
voor dat er niet gemonsterd wordt op locaties die daarvoor potentieel besmet zijn met 
schepnetten, laarzen etc.  

 
Monsterstrategie 
Verzamel binnen een water voldoende deelmonsters (minimaal 20) en voeg die samen tot 
één monster of filtreer continu water over een traject. Dit is noodzakelijk om de trefkans te 
verhogen aangezien eDNA niet gelijkmatig over een waterlichaam verdeeld is. Houd ook 
rekening met het habitat van de doelsoort, hoe dichter in de buurt van een soort gemonsterd 
wordt, hoe hoger de trefkans. Het monstervolume is ook van belang. Hierbij is 100 ml (mits 
goed verspreid verzameld) de ondergrens, in grote wateren en stromende wateren (grote 
kanalen, plassen, meren, beken, rivieren etc.) wordt het filtreren van grote volumes 
aanbevolen (>10L).  
 
Inspanning 
Per kilometer (lengte bermsloot b.v.) geschikt habitat binnen het verspreidingsgebied van 
een soort dient 250 meter bemonsterd te worden middels de hierboven beschreven 
monsterstrategie. Dit hoeft geen aaneengesloten stuk te zijn maar bij voorkeur worden 
binnen de strekkende kilometer de meest kansrijke habitats bemonsterd. Voor een geschikte 
poel geldt dat hiervan de hele poel, oever rondom, bemonsterd dient te worden.  
 
Preservering monsters 
eDNA breekt exponentieel af in het water. Het is dan ook van belang eDNA in de monsters 
direct te fixeren na de monstername. Voeg daarom direct na monstername een buffer toe 
aan de monsters die verdere afbraak van eDNA voorkomt. Hiervoor zijn verschillende 
manieren/buffers beschreven in de literatuur.  
 
Administratie 
Codeer de monsters direct in het veld en schrijf deze codes ook op veldformulieren of leg ze 
vast via digitale invoerapplicaties. Zorg hierbij voor een back-up, de codes zijn namelijk het 
enige wat de resultaten van de analyses straks weer aan de juiste locatie linken.  
 
Opslag waarnemingen in NDFF 
Waarnemingen uit eDNA onderzoek dienen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) te worden opgeslagen met aanvullende informatie. Labs hanteren namelijk 
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variërende (e)DNA methodieken en dat resulteert mogelijk in variërende trefkansen. Het 
ontbreekt vooralsnog aan standaardisatie en ringonderzoek. Daarom is het vrijgeven van de 
analysemethode (nog) niet mogelijk. Voor kwaliteitsborging nu en in de toekomst is extra 
informatie nodig. Daartoe dient men in het opmerkingenveld van waarnemingen een 
toevoeging te maken volgens het formaat: "+ methode [qPCR/metabarcoding/ddPCR] door 
[laboratorium]". Waarbij in de gedeelten binnen blokhaken respectievelijke methode en 
laboratorium worden ingevuld. 
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