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Van FlorBase naar NDFF
FLORON heeft tussen 1975 en 2005 ca. 10 miljoen plantenwaarnemingen bijeengebracht in
de landelijke floradatabank FlorBase. Met de gegevensverzameling en het bijeenbrengen en
controleren van databestanden van andere partijen zoals provincies, terreinbeheerders en
onderzoeksinstituten heeft FLORON een belangrijke rol gespeeld in de centrale onsluiting
van floristische gegevens in Nederland. Ook voor andere soortgroepen zijn dergelijke
initiatieven genomen door verwante organisaties zoals de BLWG (mossen en korstmossen),
SOVON (vogels) en De vlinderstichting (vlinders en libellen). Om de mogelijkheden rond
verzameling, digitalisering, beheer en gebruik van de data te vergroten wordt sinds enkele
jaren gewerkt aan een centrale databank voor alle verspreidings- en monitoringgegevens
van planten en dieren in Nederland, de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Ook de
data uit FlorBase zijn inmiddels grotendeels in de NDFF opgenomen.
Het opzetten en beheren van een soortgroepoverstijgende datase met gegevens uit een
groot aantal zeer uiteenlopende projecten is een complexe zaak. Het kostte tot nu toe dan
ook meer tijd en moeite dan aanvankelijk gedacht. Het proces wordt voor een belangrijk deel
uitgevoerd door de VOFF (Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna) en de daarbij
aangesloten PGO’s zoals RAVON, Zoogdiervereniging, EIS en FLORON. De
Gegevensautoriteit Natuur (GaN) van het ministerie van LNV voorziet in een belangrijk deel
van de financiering van start van de NDFF en heeft een sturende rol in het geheel. Ook
andere partijen zoals terreinbeheerders, groene bureau’s, provincies en waterschappen
worden in toenemende mate bij de NDFF betrokken zowel voor het aanleveren van
soortgegevens als in de rol van gebruiker van natuurdata.
De resultaten van al deze inspanningen hebben het afgelopen jaar tot imponerende
resultaten geleid, o.a. in een centrale via internet toegankelijke database met al meer dan 25
miljoen waarnemingen van alle belangrijke plant-en diergroepen. Deze resultaten worden nu
ook voor de vrijwilligers steeds meer zichtbaar.

Achterstand verwerking waarnemingen weggewerkt
In verband met de overgang van het beheer van floragegevens in FlorBase naar beheer via
de NDFF is in 2006 door FLORON een pas op de plaats gemaakt wat betreft de verwerking
van nieuwe waarnemingen. De complexiteit van de NDFF leidde de afgelopen jaren
verschillende keren tot het naar achter bij stellen van de planning. Daardoor ontstond ook
een achterstand in de gegevensverwerking van FLORON. Uiteraard leidde dat tot onvrede
bij veel floristen en bij de medewerkers van FLORON. Recente data ontbraken in het
centrale overzicht en controle van gegevens liet op zich wachten.
Gelukkig kwam er begin dit jaar zicht op daadwerkelijke opnamemogelijkheden van de
gereedstaande gegevens in de NDFF en controlemogelijkheden (validatie) op korte termijn.
Via de GaN kreeg FLORON financiering om de achterstand in de gegevensverwerking
grotendeels weg te werken. Daarnaast bleken verschillende floristen bereid een deel van de
digitalisering van papieren data (streeplijsten, formulieren) op zich te nemen. Zo konden
deze zomer uiteindelijk enkele honderdduizenden floristische waarnemingen worden
klaargezet voor toevoeging aan de NDFF.
De kern van de databundeling betrof het verwerken van gegevens over de jaren 2006, 2007
en 2008 die vrijwilligers op papier (streeplijsten, formulieren) of digitaal (diverse
bestandsformaten) bij FLORON aanleverden. In onderstaande analyse worden deze
aangeduid als ‘vrijwilligersgegevens FLORON’, ter onderscheid van enerzijds
vrijwilligergegevens die in deze periode zijn aangeleverd via de invoerportals waarneming.nl

en telmee.nl en anderzijds de deels beroepsmatig verzamelde gegevens uit enkele andere
bestanden uit de databundeling, zoals een bestand van Natuurmonumenten. Gegevens uit
Zuid-Limburg worden merendeels verwerkt via het Natuurhistorisch Genootschap en ook via
die weg aan de NDFF toegevoegd. Dat verklaart ook het geringe aantal gegevens uit deze
floristisch rijke regio. Ook gegevens van voor 2006, beperkt aanwezig in enkele bestanden,
zijn in de analyse buiten beschouwing gelaten. Het totaal aantal waarnemingen
‘vrijwilligersgegevens FLORON’ (2006-2008) bedraagt ruim 557.000, waarvan ruim 34.000
detailwaarnemingen.
Als we het aantal door vrijwilligers via FLORON aangeleverde waarnemingen per jaar
groeperen (figuur 1), dan blijkt dat dit afloopt van ca 225.000 in 2006 tot ruim 100.000 in
2008. Dat zou een zorgelijke trend zijn, als dit alle inspanningen van de floristen over deze
jaren zou weergeven. Gelukkig is dit niet het geval. In de eerste plaats verwachten we van
een aantal districten nog (een deel van) de gegevens over 2008. Daarnaast kunnen we ook
constateren dat floristen in toenemende mate overgaan tot het rechtstreeks invoeren van
waarnemingen op een van de invoerportals (telmee.nl en waarneming.nl). Deze gegevens
tellen in figuur 1 niet mee, maar moeten uiteraard wel worden meegeteld als we een
totaaloverzicht van het aantal plantenwaarnemingen per jaar maken.
totaal aantal waarnemingen op km-hok niveau per jaar
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Figuur 1. Totaal aantal vrijwilligerswaarnemingen uit de databundeling 2009
(waarnemingen op formulier of digitaal aangeleverd bij FLORON).

Brengen we het aantal waarnemingen terug tot het aantal unieke kmhok-soort-combinaties
(figuur 2), dan ontstaat een beeld dat weinig afwijkt van het totaal aantal waarnemingen.
Binnen de direct aangeleverde vrijwilligergegevens is weinig overlap.
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Figuur 2. Aantal unieke kmhok-soort-combinaties uit vrijwilligergegevens databundeling.

Een ruimtelijke presentatie van de verzamelde gegevens is te vinden in kaart 1. We zien dat
door vrijwel heel Nederland weer geïnventariseerd is, maar in sommige regio’s in ruimere
mate dan elders. Vooral Midden-Brabant, Twente, Oost-Friesland, Vlieland en het
duingebied van Zuid-Holland springen er in positieve zin uit. Verder zien we een aantal
opvallende patronen zoals de diagonalen in Drenthe (resultaat van het meetnet van de
WFD), de kartering langs de randmeren (inventarisatieproject van Egbert de Boer) en
diverse FLORON-kampen (bv Zeeuwse kust en Noord-Hollandse duinregio). Overigens dient
ook bij dit plaatje te worden bedacht dat een deel van de gegevens uit 2008 nog moet
worden toegevoegd en dat ook gegevens via de invoerportals hierin niet zijn meegenomen.
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Kaart 1. Spreiding van het aantal door vrijwilligers gemelde soorten per kmhok in de periode 20062008 (exclusief gegevens invoerportals en enkele nagekomen bestanden).

Detailwaarnemingen
Kaart 2 geeft een overzicht van de spreiding van de detailwaarnemingen van vrijwilligers uit
de databundeling (direct aan FLORON op papier of digitaal aangeleverde gegevens). Ook
hierin ontbreken nog sommige gegevens uit 2008 en uiteraard ook de via de portals
ingevoerde gegevens. Juist voor detailwaarnemingen is ook dit laatste van belang, omdat
losse waarnemingen tot nu toe gemakkelijker via een portal worden aangeleverd dan
volledige streeplijsten. Verder laat het verspreidingsbeeld grofweg zien dat vrijwel overal
detailgegevens worden verzameld, maar dat de concentraties hoger zijn in floristisch rijke
gebieden, zoals de kustregio, de wadden en Twente. Dat effect wordt versterkt door het feit
dat juist in deze regio’s relatief veel naar planten gekeken wordt. Een hoge concentratie van
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detailwaarnemingen hoeft overigens niet meteen een floristisch rijk gebied te betekenen.
Ook waarnemerseffecten (actieve werkgroep) en techniek (met PDA –handcomputers –
worden soms ook van heel gewone soorten detailvindplaatsen vastgelegd) spelen een rol in
dit kaartje.

Kaart 2. Spreiding van het aantal door vrijwilligers verzamelde detailwaarnemingen in de periode
2006-2008 (exclusief gegevens invoerportals en enkele nagekomen bestanden).

Het aantal detailwaarnemingen in de jaren 2006-2008 (figuur 3) vertoont een vergelijkbaar
beeld als het totaal aantal waarnemingen (figuur 1). Daarbij moet wel bedacht worden dat de
gegevensbronnen niet gelijk zijn. In figuur 3 zijn ook gegevens van Natuurmonumenten
meegenomen die voor een deel door beroepskrachten verzameld zijn. Voor 2006 vormen
deze gegevens ruim de helft van het totaal aantal detailwaarnemingen, in 2007 zo’n 20%,
terwijl het aandeel over de detailgegevens van 2008 te verwaarlozen is. Toch is een lichte
afname in het aantal detailwaarnemingen over deze jaren is hier naar verwachting reëel,
omdat het FLORON-Bedreigde Soorten Project in de laatste jaren op een laag pitje stond.
Het BSP heeft in de jaren tot en met 2006 veel detailwaarnemingen opgeleverd. Nu we in
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2009 het verspreidingsonderzoek gestart zijn als opvolger van het BSP, verwachten we dat
het aantal detailwaarnemingen de komende jaren weer verder zal toenemen.
totaal aantal detailw aarnem ingen per jaar
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Figuur 3. Totaal aantal detailwaarnemingen uit databundeling
(inclusief databestand Natuurmonumenten).

Juist voor de detailwaarnemingen is ook een verschuiving naar invoer via de portals
voorstelbaar. De portals zijn tot nu toe namelijk vooral ingericht op het doorgeven van een
losse waarneming op detailniveau. De splitsing van het aantal detailwaarnemingen naar de
diverse Rode-Lijstcategorieën laat – zoals te verwachten is - zien dat het aandeel afneemt
naarmate de kwetsbaarheid/zeldzaamheid toeneemt. Opvallend is dat ook veel
waarnemingen van niet-RL-soorten op detailniveau worden verzameld. Voor een beperkt
deel gaat dat om andere aandachtsoorten, maar voor een belangrijk deel ook om
waarnemingen van meer triviale soorten die met een PDA verzameld zijn en meestal een
nauwkeurige GPS-coördinaat meekrijgen.
Hoe de precieze aantalsontwikkelingen over de afgelopen jaren is, zal pas blijken als alle
gegevens over de afgelopen jaren zijn toegevoegd en gecontroleerd en ook de gegevens die
via de invoerportals zijn aangeleverd in de analyse kunnen worden betrokken.

Ontsluiting waarnemingsgegevens naar vrijwilligers
Met de komst van de NDFF veranderen niet alleen de invoer- en beheermogelijkheden van
natuurgegevens. Ook op het gebied van terugkoppeling, controle (validatie) en presentatie
van de gegevens liggen nieuwe kansen omdat krachten van verschillende partijen bij deze
samenwerking worden gebundeld. Dat was ook voor FLORON een lonkend perspectief
omdat de wens al langer bestond ook richting de waarnemers beter in terugkoppeling van
hun gegevens te voorzien. We zijn dan ook blij dat nu via telmee.nl het overgrote deel van de
waarnemingen ontsloten is. Zo kan elke waarnemer zijn gegevens op uurhokniveau (5x5 km)
terugzien in landelijke verspreidingskaartjes. Daarbij wordt ook aangegeven welke
waarnemingen zijn goedgekeurd (gevalideerd) en welke nog nadere aandacht behoeven.
Verder kun je ook selecties maken op één of meer jaren. Verdere aanpassingen zijn zeker
nog te voorzien in de nabije toekomst, maar de huidige mogelijkheden zijn al een enorme
stap voorwaarts in de terugkoppeling van gegevens naar hun waarnemers.

6

