
Waarnemingen en gegevensbeheer  

Tijdens excursies en inventarisaties van de KNNV worden er gegevens verzameld over het 
voorkomen van planten en dieren. Waar dit wenselijk en geschikt is worden die gegevens 
doorgegeven, bijvoorbeeld aan www.waarneming.nl   
De KNNV onderhoudt, via individuele leden en werkgroepen, ook contacten met specialistische 
verenigingen en stichtingen waar deze gegevens op een goede wijze beheerd worden.  

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van 
overheidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland. Het doel is om de verzameling 
van gegevens af te stemmen op de informatiebehoefte van de overheid. Het NEM volgt de trends 
van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten. Daarmee is het NEM de 
ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland. Het CBS verwerkt de 
gegevens tot natuurstatistieken. Zo worden de natuur en de resultaten van het beleid op de voet 
gevolgd. Zie: www.netwerkecologischemonitoring.nl   

De gegevens waarmee trends berekend worden zijn voornamelijk afkomstig van vrijwilligers die 
worden aangestuurd door Soortenorganisaties.  
De diverse Soortenorgansaties zijn te vinden via www.soortennl.nl 

Soortenorganisaties die aangesloten zijn: 
 
1. Stichting ANEMOON - ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek, www.anemoon.org  
2. De BLWG - Bryologische en Lichenologische Werkgroep. (Mossen en korstmossen), www.blwg.nl  
3. De Vlinderstichting (Vlinders en libellen), www.vlinderstichting.nl  
4. FLORON - De stichting FLORistisch Onderzoek Nederland, www.floron.nl  
5. EIS-NL - European Invertebrate Survey Nederland (Ongewervelde dieren), www.eis-nederland.nl  
6. NMV - De Nederlandse Mycologische Vereniging. (Paddenstoelen), www.mycologen.nl  
7. De Zoogdiervereniging, www.zoogdiervereniging.nl  
8. RAVON - Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland, www.ravon.nl  
 Ravon geeft ook de digitale nieuwsbrief Kijk op exoten uit, www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten  
9. TINEA - Ecologisch onderzoek kleine vlinders, www.kleinevlinders.nl  

Daarnaast worden er ook gegevens beheerd door:  

10. SOVON - Vogelonderzoek Nederland, www.sovon.nl  
11. NEV - de Nederlandse Entomologische Vereniging, www.nev.nl   
(Onderzoek naar insecten voor zowel specialisten als amateurs)  
12. NMV - de Nederlandse Malacologische Vereniging (Weekdieren), www.spirula.nl  
13. De Strandwerkgemeenschap van de KNNV, NJN en JNM, www.strandwerkgemeenschap.nl  
14. LIK - Landelijk Informatiecentrum Kranswieren, www.kranswieren.nl 

 

 


