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Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren voor het 
proces Planteninventarisaties 
 
 
De voorbereiding van het veldseizoen voor alle meetnetonderdelen van het proces is afgerond op 
22 april 
 
Alle verzamelde gegevens van het meetnet vegetatie en het meetnet beleidsmonitoring vennen 
zijn op 30 november van hetzelfde jaar digitaal beschikbaar (exclusief de verzamelde kranswieren) 
 
Alle verzamelde gegevens van de Vegetatieopnamen  voor het Landelijk Meetnet zijn uiterlijk 31 
december van hetzelfde jaar gecontroleerd en opgestuurd naar het CBS 
 
De gegevens die we verzamelen worden volgens de werkinstructies uitgevoerd en zijn 
betrouwbaar en representatief: 
 
• 95% van de meetnetroutes wordt binnen een week en 100% binnen twee weken van de 

plandatum gelopen 
• alle opnamen van het LMF worden gemaakt binnen twee weken van de plandatum 
• voor de onderlinge afstemming zorgt de coördinator jaarlijks voor minimaal één gezamenlijk 

veldbezoek met of van de individuele karteerders 
• jaarlijks worden de werkinstructies voor veldwerk en gegevensverwerking geëvalueerd en 

zonodig herzien. 
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Planteninventarisaties 
 
 

1  Algemene voorbereiding veldseizoen vegetatie 

In de eerste week van mei begint het veldseizoen. De voorbereiding start al een paar maanden 
eerder. Om het veldwerk goed uit te voeren moeten in die periode een aantal zaken geregeld 
worden. Die zijn van belang voor de deelprocessen:  
 

• Meetnet vegetatie  
• Vegetatieopnamen (LMF-pq's) 
• Meetnet beleidsmonitoring vennen 

 
 

1 Coördineren veldwerk 
Voor de start van het veldseizoen  moeten de volgende zaken geregeld zijn om het veldwerk goed 
te laten verlopen. Deze zijn opgenomen in een checklist 
 

1  Bijstellen werkinstructies en documenten 
Voor het begin van het veldseizoen zijn alle werkinstructies en documenten geactualiseerd.  
Gewijzigde en nieuwe werkinstructies en bijlagen worden als pdf-bestand in de map 
G:\ECL\Natuur\Natuurverkenningen\Werkinstructies geplaatst. Gewijzigde of nieuwe 
werkinstructies of processen worden door het bureauhoofd ondertekend en daarna afgegeven bij 
de TQM-coördinator van de directie Ecologie. 
 

2  Regelen vergunning voor betreding gebieden 
Bij de start van het veldseizoen hebben alle potentiële veldmedewerkers een vergunning voor het 
betreden van gebieden van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De 
vergunningen worden in één keer aangevraagd voor alle meetnetten (broedvogels en planten) en 
door de coördinator op naam gesteld van de karteerders. 
 

3  Regelen ontheffingen verkeerswegenwet 
Voor het uitvoeren van hun werkzaamheden krijgen de veldmedewerkers een ontheffing voor 
bepaalde verkeersregels. Deze ontheffing is telkens twee jaar geldig en vervalt op 1 oktober van 
een oneven jaar. Een maand voor de vervaldatum wordt voor alle potentiële veldmedewerkers 
van bureau NV een nieuwe ontheffing aangevraagd bij bureau EenM/BBEM. 
 

4  Vernieuwen ARBO-kleding 
Iedere veldmedewerker dient te beschikken over een goede set ARBO-kleding. Kapotte jassen, 
broeken, schoeisel etc. worden vóór 1 december gemeld bij de ARBO-coördinator. Die zorgt 
voor vervanging vóór het begin van het veldseizoen.  
Zie ARBO en EHBO benodigdheden veldwerk. 
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5  Controleren EHBO materiaal 
Voor het begin van het veldseizoen moet iedere veldmedewerker beschikken over een complete 
EHBO-set. Gewenste vervanging of aanvulling van EHBO-materialen wordt vóór 1 december 
doorgegeven aan de ARBO-coördinator.  
 
Uit deze set maakt iedere veldwerker een veldsetje van de belangrijkste EHBO-materialen.  
Zie ARBO en EHBO benodigdheden veldwerk 
 

2  Voorbereiden veldwerk 
Voor de start van het veldwerk zijn de medewerkers op de hoogte van de geldende afspraken in 
het veldseizoen en van de werkinstructies die voor hen van toepassing zijn. 
 

1  Uitprinten en lezen relevante werkinstructies 
Voor het begin van het veldseizoen zorgt iedere veldmedewerker voor een complete en actuele set 
van de relevante werkinstructies en bijlagen. De werkinstructies worden voor de start van het 
veldwerk doorgelezen. 
 
Zie voor meetnet :  uitvoeren veldwerk meetnet (kort) 
Zie voor LMF-pq's:  vegetatieopnamen (LMF-pq's) 
Zie voor vennen: uitvoeren veldwerk  
 

2  Checken veldbenodigdheden 
Iedere veld medewerker zorgt  voor een complete set van alle voor het veldwerk benodigde 
materialen Als hulpmiddel gebruik je de checklist veldbenodigdheden. 
Naast de algemene (vaste) uitrusting bevat deze checklist per veldwerkonderdeel de benodigde 
materialen. 
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2  Meetnet vegetatie 
 
In het provinciale Natuurbeleidsplan (1993) is besloten een ecologisch meetnet op te zetten om te 
onderzoeken of het gevoerde beleid ook werkelijk de gewenste effecten heeft. 
In 1993 is door bureau Everts en de Vries een opzet gemaakt voor het flora- en 
vegetatieonderdeel van het meetnet. Vanaf 1995 vindt monitoring plaats op basis van deze 
methode. Zie verder achtergrond meetnet vegetatie 
 
In 2004 is het invoeren van de gegevens volledig geautomatiseerd. Hiervoor is in samenwerking 
met  I&A een systeem ontwikkeld,  het Digitale Registratie- en Analysesysteem Florameetnet 
(afgekort tot DRAF). 
 
Lees de achtergronddocumenten van het DRAF: 
• meetnet vegetatie veldapplicatie 
• meetnet vegetatie kantoorapplicatie 
 

1  Plannen en coördineren veldwerk 

Voor de start van het veldseizoen moeten de volgende voorbereidingen zijn getroffen:. 
 

1  Selecteren te lopen routes 
Met ingang van 2007 wordt met een nieuwe planning gelopen. De meeste routes buiten de AHS 
worden gemiddeld eens per drie jaar opgenomen. Voor sommige meetnetroutes is de oude cyclus 
van eens in de twee jaar gehandhaafd.  
Elk jaar wordt van het uit DRAF geëxporteerde totaalbestand de selectie gemaakt van te lopen 
meetnetroutes. Er is een bestand beschikbaar met een planning voor de zes verschillende 
meetnetjaren:  routeplanning alle series 
Zie voor export uit DRAF paragraaf 10.1 in meetnet vegetatie kantoorapplicatie 
 

2  Plandatum te lopen routes 
Elke route heeft een vaste datum waarop deze gelopen dient te worden. Hiervan mag maximaal 
één week afgeweken worden. De vaste plandatum kan alleen worden gewijzigd als sprake is van 
een gewijzigde maaidatum voor een route met relatief veel hooilandsecties. 
 

3  Planning veldwerk meetnet per persoon 
De veldmedewerkers stellen in onderling overleg de planning op, waarbij ze rekening houden met 
voldoende beschikbare capaciteit in de gewenste vakantieperioden. Met ingang van 2012 vervalt 
om logistieke reden het principe dat routes niet twee keer achter elkaar door dezelfde persoon 
worden gelopen. Maar het blijft wenselijk om een route zoveel mogelijk te laten rouleren. 
 

4  Aanmaken en printen kaarten 
Voor het begin van het veldseizoen worden de kaarten van de te lopen routes uitgeprint.  
Zie voor de werkinstructie meetnetroutekaarten maken in ArcGIS. 
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5  Printen routebeschrijvingen en soortenlijsten 
Van elke te lopen route worden routebeschrijving en soortenlijst van de laatst gelopen ronde 
uitgeprint. 
Zie hoofdstuk 11 meetnet vegetatie kantoorapplicatie 
 

6  Importeren routeplanning in DRAF 
De te lopen routes met daaraan gekoppeld de medewerkers en de plandatum worden 
geëxporteerd naar DRAF.  
Zie paragraaf 10.2 meetnet vegetatie veldapplicatie 
 

7  Laden handhelds uit DRAF 
Als laatste stap worden de gegevens uit het DRAF geladen op de handhelds. Zie hoofdstuk 8 uit 
meetnet vegetatie veldapplicatie en de werkinstructie laden van de handheld 
 
Zorg ervoor dat je handheld startklaar is voor het veldseizoen, loop alle instellingen na. Zie 
handheld instellen voor veldwerk  
 
 

2  Uitvoeren veldwerk 
 
Voor het begin van het veldseizoen is het noodzakelijk om de volgende werkinstructies door te 
lezen: 
 
• meetnet vegetatie veldapplicatie 
• uitvoeren veldwerk meetnet (kort) 
 

1  Bellen eigenaar 
Vóór het lopen van een meetnetroute wordt, indien van toepassing, gebeld met de contactpersoon 
van de terreinbeherende organisatie. Deze staat vermeld bij de routegegevens op de handheld, en 
in de regel ook op de afgegeven vergunning. Ook een bezoek aan enkele particuliere terreinen 
moet worden vooraf gegaan door een telefonische melding, ook dit staat vermeld bij de route op 
de handheld. 
 
Informatie over betreding van terreinen: 
− Noteer wijzigingen in contactpersonen. Dat kan op de handheld bij opmerkingen route of zet 

het op de routekaart. Dit kan dan later op kantoor in DRAF worden aangepast in het 
relatiescherm. 

− Geef aan of je een boer/pachter hebt gesproken en of hij/zij toestemming heeft gegeven om 
de betreffende percelen te betreden. Dit speelt vooral in de AHS. 

 

2  Opzoeken begin route 
Aan de hand van de reisbeschrijving zoek je het begin van de te lopen route op. 
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3  Soorten karteren langs vastgestelde route 
In het veld worden langs vastgelegde secties de plantensoorten opgenomen en ingevoerd op de 
handheld, 
zie  meetnet vegetatie veldapplicatie.  
 
Hierbij worden de soorten opgenomen die vermeld staan op het Overzicht meetnetsoorten of 
staan opgenomen op de Rode Lijst planten 2000. Voor een overzicht van de biotoop-codes en 
IPI-codes zie Overzicht biotopen en IPI's. 
 

4  Aanpassen routebeschrijving en routekaart 
Om de beschrijvingen actueel te houden, worden veranderingen in de routebeschrijving direct 
doorgevoerd. Op de meegebrachte routekaart geef je correcties van de sectieligging aan en 
eventueel de locatie van nieuw uitgezette secties, ook als die met DGPS zijn ingemeten.  
 

5  Verzamelen soorten 
De volgende soorten worden verzameld, later gedetermineerd en daarna toegevoegd in DRAF: 
 
• kranswieren 
• onbekende veenmossen (worden verzameld in veenmossen meetnet. 
• onbekende vaatplanten 
 

6  Noteren gewerkte uren 
Aan het eind van de route noteer je de netto gelopen uren. Dit is de tijd die je daadwerkelijk aan 
de route besteed hebt, dus zonder reistijd en oponthoud (bijvoorbeeld door regen). 
 

7  Afsluiten route 
Na het invullen van alle gegevens op de handheld kan de route afgesloten worden. 
 

8  Exporteren gegevens 
Na het afsluiten van de route worden de opgeslagen gegevens via een mobiele telefoon 
geëxporteerd en opgenomen in de database op het provinciehuis.  
 

9  Bewaken voortgang veldwerk 
De coördinator van het veldwerk houdt bij of alle routes gelopen zijn binnen afgesproken tijd. De 
veldwerker houdt de eigen planning goed in de gaten en neemt tijdig contact op met de 
coördinator als er een achterstand dreigt te ontstaan. 
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3  Afronden veldwerk 

Voor de afronding van het veldwerk zijn nog een aantal acties noodzakelijk: 
 
 

1  Invoeren later gedetermineerde soorten 
De later gedetermineerde kranswieren, veenmossen en vaatplanten worden in DRAF ingevoerd. 
Zie paragraaf 9.2 meetnet vegetatie kantoorapplicatie. 
 

2  Aanpassingen in ArcGIS 
Alle aan te brengen wijzigingen in secties en parkeergelegenheid die op de routekaarten zijn 
genoteerd worden verwerkt in ArcGIS. Routes die zijn ingemeten met DGPS worden toegevoegd 
aan de shape met ingemeten secties. 
 

3  Controle gegevens 
De gegevens worden in elk even jaar, na het afsluiten van een volledige ronde, uitvoerig 
gecontroleerd. In elk oneven jaar blijft de controle beperkt tot een check op opmerkelijke 
verschillen in soorten in secties, vergeleken met de vorige ronden.  
 

4  Opsturen gegevens aan eigenaren 
Na controle krijgen Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de digitale 
data van alle ronden van de in hun terreinen gelopen routes. In papieren vorm geldt dat ook  
voor een beperkt aantal geïnteresseerde particuliere eigenaren. 
Zie gegevenslevering aan terreinbeheerders 
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3  Vegetatieopnamen Landelijk Meetnet Flora 
 
Het Landelijk Meetnet Flora voor Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF) is een  meetnet van 
vegetatieopnamen, dat onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het LMF 
telt ruim 10.000 kleine, vaste meetpunten (pq’s) waarvan in een cyclus van vier jaar de vegetatie 
wordt opgenomen. In onze provincie liggen ongeveer 920 meetpunten. Het meetnet is een 
samenwerking van rijksoverheid en de provincies en wordt uitgevoerd in opdracht van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt 
voor de kwaliteitsborging en is ook beheerder van de gegevens. De provincie neemt deel aan het 
LMF vanaf de start in 1999. 
 
Voor de start van het veldseizoen moet er een formeel verzoek liggen van het PBL voor het 
opnemen van de pq's. De kosten van het meetnet worden gelijk verdeeld. Na akkoordverklaring 
van de provincie kan een eerste declaratie worden ingediend bij het PBL. 
 
 

1  Plannen en coördineren veldwerk 

Voor de start van het veldseizoen moeten de volgende voorbereidingen zijn getroffen:. 
 

1  Selecteren bestaande pq's 
Elk  jaar wordt een vaste set pq’s opgenomen. Deze hebben hetzelfde startjaar of zijn als nieuw of 
vervangend meetpunt in een volgende ronde toegevoegd. Een volledige ronde omvat vier jaar. 

2  Selecteren nieuwe pq's 
Elk jaar wordt gekeken of én waar nieuwe pq's uitgezet moeten worden. Dat zal nu nog maar 
sporadisch het geval zijn omdat het meetnet al een aantal ronden loopt.  

3  Koppelen pq's aan meetnetroutes 
Een deel van de pq's ligt in (óf in de nabijheid van) een meetnetroute. Voor aanvang moet 
bekeken worden welke pq's tijdens het lopen van de meetnetroutes opgenomen kunnen worden.  

4  Koppelen van personen aan pq's 
Met de planning (koppeling van personen aan pq's) moet rekening gehouden worden met het 
aantal pq's dat op een dag opgenomen kan worden en de spreiding over de provincie (clusteren 
van pq's). 

5  Aanmaken en uitprinten pq-beschrijvingen 
De beschrijving van de pq's (kopgegevens en ligging) is in een format vastgelegd. Voor de 
aanmaak van dit format zie Opstellen beschrijving vegetatieopname en Invulformulier pq-
beschrijving.  
 
Vervolgens worden de beschrijvingen van de pq's die in het betreffende jaar opgenomen moeten 
worden uitgeprint of gekopieerd. Het origineel blijft altijd op het provinciehuis! 
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6  Opsturen declaratie 
Voor de start van het veldseizoen vraagt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) om een 
akkoord voor het opnemen van een voor het betreffende jaar geldend aantal meetpunten. In het 
begin van het veldseizoen wordt de eerste helft van de vastgestelde vergoeding gedeclareerd bij 
het PBL. 
 
 

2  Uitvoeren veldwerk 

Verspreid over de provincie liggen ongeveer 920 pq's. Jaarlijks worden circa 230 pq's 
opgenomen. 

1  Opnemen van bestaande of nieuw uit te zetten pq’s 
Zie Veldinstructie NEM-pq’s  voor het opnemen van bestaande pq’s en voor instructie wat betreft  
locatiekeuze en opnemen van nieuwe (vervangende) pq’s. 
Voor het terugvinden of vastleggen van de coördinaten van een pq zie de Handleiding 
MobileMapperCE, 
Voor uitgebreide documentatie van het apparaat zie documentatie MobileMapper CE 

2  Invoeren van de pq’s 
De gegevens van de pq’s worden op de handheld ingevoerd, zie Uitleg Turboveg CE.  
Voor noodgevallen is een papieren versie beschikbaar om een pq op te nemen, zie 
opnameformulier papier. De gegevens kunnen vanaf papier worden overgenomen op de 
handheld, of na afloop van het seizoen worden toegevoegd aan het totaalbestand. Zie invoer pq’s 
in Turboveg 

3  Verzamelen soorten 
• Met ingang van 2012 worden geen mossen meer verzameld en opgenomen.  
• Alle kranswieren (Characeae: geslachten Chara, Nitella, Tolypella) van een opname worden 

verzameld. Hiervoor worden plastic filmkokertjes gebruikt. Zie Veldinstructie NEM-pq’s voor 
het invullen van het etiket voor het kokertje. 

• Vaatplanten die je in het veld niet op naam kunt brengen worden eveneens verzameld. 

4  check van de opname 
Na het maken van de opname check je of alles volledig is ingevuld, let met name op abundanties 
van soorten en de kopgegevens. 
 
 

3  Invoer, controle en verzenden van gegevens 
  

1  Invoeren later gedetermineerde soorten 
Invoeren van mossen, kranswieren en eventueel later gedetermineerde vaatplanten gebeurt op 
dezelfde wijze als het invoeren van pq’s van papier. Zie invoer pq’s in Turboveg. 
 

2  Controle ingevoerde gegevens 
Als het opnamenbestand van het lopende jaar is gecontroleerd wordt in TurboVeg for Windows  
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een foutcontrole uitgevoerd op: 
 
• onwaarschijnlijke combinaties van Interprovincale Inventarisatie-eenheden (IPI's) en 

Biotopen 
• bedekkingen van verschillende lagen van de vegetatie en de bedekking onbegroeid 
• ontbreken van abundanties van soorten 
• aantal opgegeven soorten en aantal soorten geteld door Turboveg 
• ontbrekende gegevens 
• opgegeven gegevens bij de vorige opnameronde 
 
Zelf wordt een controle uitgevoerd op het voorkomen van onwaarschijnlijke soorten 
 

3  Opsturen gegevens en aanbrengen correcties 
De ingevoerde en gecontroleerde gegevens worden voor 1 januari van het volgende jaar 
opgestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS controleert de gegevens 
nogmaals en meldt mogelijke fouten.  
Eventuele fouten worden aangepast in Turboveg, zie invoer pq’s in Turboveg. 
 
 
 

4  Afronden veldseizoen 

Behalve het verwerken van de foutencontrole van het CBS moeten nog enkele acties worden 
uitgevoerd:  

1  Opstellen (vernieuwde) pq-beschrijving 
Aan het eind van het veldseizoen worden de pq-beschrijvingen waar nodig aangepast.  
(kopgegevens, topografische kaarten en situatieschets). 
Zie Opstellen beschrijving vegetatieopname. 
 

2 Opsturen einddeclaratie 
De einddeclaratie wordt opgestuurd naar het PBL, nadat het CBS de gegevens heeft 
goedgekeurd. 
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4  Meetnet beleidsmonitoring vennen 
 
Vanaf 2008 wordt in een cyclus van vier jaar de ontwikkeling van de vegetatie gevolgd in 32 
vennen. Jaarlijks maken we van acht vennen één vegetatieopname. 
Deze monitoring geeft invulling aan de afspraken van de provincie met de waterschappen en 
terreinbeheerders bij het Uitvoeringsplan Venherstel Noord-Brabant (status: vastgesteld in 
Bestuurlijk Overleg GS/Noord-Brabantse Waterschapsbond 24 mei 2007). Deze afspraken zijn 
overgenomen in het Provinciaal Waterplan. De monitoring is bedoeld om beleidsmakers en 
bestuurders inzicht te geven in de huidige kwaliteit en biodiversiteit in vennen en de ontwikkeling 
daarin.  
Waterschappen en terreinbeheerders monitoren een breed pakket aan parameters. De provincie 
is alleen verantwoordelijk voor monitoring op de onderdelen macrofyten van water en (hoogveen-
)oevers en vegetatiebeeld/structuur. De monitoring van de vegetatie wordt uitgevoerd in opdracht 
van Bureau Grondwater. 
Over de ontwikkeling van de vegetatie wordt in 2011 en vervolgens elke vier jaar een rapportage 
gemaakt waarin de macrofyten van deze 32 vennen worden beoordeeld op basis van de 
Kaderrichtlijn Water-maatlat en vergeleken met eerdere beoordelingen. 
De resultaten van het meetnet worden opgenomen in de Regionale Watersysteemrapportage 
(RWSR), de ‘Toestand van de Brabantse natuur’  en rapportages voor de Kaderrichtlijn Water. 
 

1  Plannen en coördineren veldwerk 
 
Voor de start van het veldseizoen zijn de volgende voorbereidingen getroffen: 
 

1  Verdeling van de op te nemen vennen 
 
De meeste vennen (24 van de 32) liggen in of aan een meetnetroute. Jaarlijks zal dus een groot 
deel van de op te nemen vennen  gecombineerd worden met het vegetatiemeetnet. De plandatum 
om die vennen op te nemen komt altijd overeen met de plandatum van de route, ook als de route 
niet wordt gelopen. Bij de verdeling van het veldwerk worden de op te nemen vennen evenwichtig 
verdeeld over de veldwerkers, dus bij de verdeling routes moet daar al rekening mee worden 
gehouden. Zie het planningschema beleidsmonitoring vennen 
 
 

2  Uitvoeren veldwerk 
 
 
Voorafgaand aan het veldwerk in de periode augustus-september lees je de werkinstructie 
vennenproject door. 
 
De methode sluit aan bij de Venneninventarisatie uit 2004, uitgevoerd door Bureau Aquasense.  
Per ven wordt één opname gemaakt van het totaal aan oever, oeverzone en open water. Als 
buitengrens geldt de maximale stand van het water in de oever. Eilanden in een ven zijn ook 
onderdeel van de opname. 
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Naast soorten met hun abundantie worden ook bedekkingen geschat van meerdere 
vegetatielagen, van de oppervlakte open water en wordt de actuele waterdiepte gemeten. 
 
 

3  Invoer van gegevens 
 
De opnamegegevens worden ingevoerd in Turboveg, nadat de formulieren zijn aangevuld met 
determinaties van verzamelde soorten.   
De data staan in G:\ECL\Natuur\Natuurverkenningen\Turboveg\vennenproject 
 
 

4  Afronden veldseizoen 
 
Na het veldseizoen worden per ven de fotolocaties in GIS vastgelegd of aangepast. Dat geldt ook 
voor de bijzondere soorten die zijn ingemeten of nauwkeurig ingetekend op de luchtfoto van het 
ven. 
 

5  Rapportage 
 
In 2011 zijn alle 32 vennen die in het meetnet zitten een keer opgenomen. In dat jaar en iedere 
vier jaar daarna wordt gerapporteerd aan Bureau Grondwater. De rapportage bevat de 
beoordeling van de vennen op basis van de watermaatlat van de Kader Richtlijn Water. Ook 
wordt zoveel mogelijk de ontwikkeling per ven geschetst door gebruik te maken van 
beoordelingen op basis van oudere opnamen.   
Behalve de rapportage krijgt Bureau Grondwater na elke volledige ronde alle opnamegegevens in 
digitale vorm en een GIS-bestand met de begrenzing van de vennen zoals die in de betreffende 
ronde zijn opgenomen. 
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