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1. Aanleiding 

Nederland rapporteert in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) eens 

in de zes jaar over mariene exoten die in de voorgaande rapportageperiodes voor het 

eerst waargenomen zijn. In de KRM-systematiek gaat het om descriptor D2. De huidige 

indicator voor mariene exoten bestaat uit een grafiek met het aantal gevonden nieuwe 

exoten per KRM-periode (figuur 1, GiMaRIS 2017). KRM-descriptor D2 heeft als 

randvoorwaarde dat het gebaseerd moet zijn op goed gedocumenteerde 

waarnemingen van exoten. De indicator is daarom gebaseerd op officiële 

soortenlijsten, aangevuld met onderzoek van experts naar vermeldingen van exoten op 

internet en in de literatuur. De vraag aan het CBS is om te evalueren of de op deze 

wijze ingevulde descriptor D2 een betrouwbaar beeld geeft van de  ontwikkeling van 

mariene exoten. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling om aanvullende, op 

mariene exoten gerichte monitoring voor te stellen. Wel is het CBS gevraagd welke 

aanpassingen in de gegevensinwinning mogelijk zouden zijn om nieuwe exoten in de 

toekomst betrouwbaarder te monitoren. 

 
 

Figuur 1: de huidige indicator voor mariene exoten voor de Noordzee (links) en alle 

zoute en brakke wateren in Nederland (rechts). 

 

Foutgevoelige aspecten van de indicator 

De huidige indicator kent twee belangrijke potentiële foutenbronnen: 
1. Er is sprake van publicatievertraging. De descriptor wordt in het laatste jaar of 

een jaar na afloop van een zesjaarlijkse KRM-periode samengesteld. Een deel 

van de waarnemingen is dan echter nog niet verschenen in publicaties of in 

databases. Publicatievertraging is onontkoombaar bij papieren publicaties, 

maar ook databases hebben een publicatievertraging (bijvoorbeeld in het 

MWTL ca. 2 jaar). Daardoor zal vooral de laatste periode een te laag aantal 

nieuwe exoten laten zien, maar ook de waarden van voorgaande periodes 

kunnen blijven veranderen in de tijd. De vraag is hoe sterk deze 

publicatievertraging is en of daar voor te corrigeren valt. 

2. Er is niet gecorrigeerd voor waarnemingsinspanning. In perioden met meer of 

beter onderzoek is de kans op het vinden van een nieuwe exoot groter, maar 
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het is meestal niet bekend hoeveel onderzoek is gedaan. Soms is er alleen een 

indruk van experts over effecten van veranderingen in 

waarnemingsinspanning. Zo is in de jaren negentig de digitale 

onderwaterfotografie sterk toegenomen, wat waarschijnlijk voor een deel de 

toename van het aantal exoten van periode 1994-1999 naar periode 2000-

2005 verklaart. 

Het CBS heeft de mogelijke invloed van deze twee aspecten op de descriptor 

geëvalueerd. Daarvan wordt in deze notitie verslag gedaan. Daarnaast wordt een 

aantal adviezen gegeven over de gegevensbasis van de indicator, waarmee de 

betrouwbaarheid van de indicator mogelijk verbeterd kan worden.  
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2. Publicatievertraging 

Om de publicatievertraging te onderzoeken, is gebruik gemaakt van de database die 

GiMaRIS in 2017 heeft samengesteld ten behoeve van het rapport over mariene 

exoten. In de database staat per nieuwe exoot wanneer deze voor het eerst 

waargenomen is en wanneer deze waarneming is gepubliceerd. GiMaRIS heeft ten 

behoeve van deze evaluatie de database geüpdatet tot en met publicatiejaar 2021. 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van alle soorten met een eerste jaar van 

waarneming tussen van 1994 t/m 2017, die de laatste vier complete KRM-perioden 

beslaan. Dit betreft 75 soorten. De huidige, nog lopende periode is buiten beschouwing 

gelaten. Er is voor de analyse van de publicatievertraging geen onderscheid gemaakt 

tussen de Noordzee en overige zoute en brakke wateren, omdat de Noordzee-

database te weinig soorten bevat voor betrouwbare analyses. Het relatief lage aantal 

exoten in de Noordzee wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt doordat veel exoten 

zich vooral op harde substraten zoals steigers en kades vestigen. De aanname is dus 

dat een eventueel geconstateerde publicatievertraging voor de gehele database ook 

geldig is voor de Noordzee op zichzelf. 

 

Het verschil tussen het jaar van eerste waarneming en het publicatiejaar is de 

publicatievertraging. De publicatievertraging is vaak 0 of 1 jaar, maar er is een flinke 

uitloop naar lange vertragingen (figuur 2).  

 

 
 

Figuur 2. Frequentieverdeling van de publicatievertraging (het verschil tussen het jaar 

van de vondst van een mariene exoot en het jaar dat deze vondst wordt gepubliceerd). 

 

Voor de indicator betekent een publicatievertraging van meer dan nul jaar nog niet 

automatisch dat het aantal exoten voor de laatste KRM-periode een onderschatting is. 

Immers, wanneer een soort aan het begin van een zesjaarlijkse periode gevonden 

wordt maar binnen een paar jaar gepubliceerd, dan is dat nog op tijd om meegenomen 

te worden in de rapportage. Van publicatievertraging is pas sprake wanneer de 

publicatie plaatsvindt na het samenstellen van de indicator. We gaan er van uit dat de 

indicator direct na afloop van de laatste KRM-periode wordt samengesteld. Voor het 

vervolg van de analyse is de publicatievertraging daarom opnieuw berekend als het 
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verschil tussen het publicatiejaar en het laatste jaar van de KRM-periode waarin de 

soort gevonden is.  

 

Analyse onderschatting van het aantal gevonden exoten. 

Om een indruk te krijgen van de mate van onderschatting in de indicator, is de 

onderstaande analyse uitgevoerd.  
- Voor ieder jaar vanaf 1994 zijn zesjaarlijkse perioden berekend, dus 1994-1999, 

1995-2000, 1996-2001 ……. 2012-2017. Dat levert 19 kunstmatige, elkaar 

overlappende zesjaarlijkse perioden op. Door deze aanpak is het aantal 

zesjaarlijkse perioden dus kunstmatig opgehoogd, met als wisselgeld dat de 

perioden niet meer geheel onafhankelijk zijn: in elke periode (behalve de 

eerste) zijn vijf van de zes jaren dezelfde als in de vorige zesjaarlijkse periode.  

- Wanneer de publicatie van de vondst van een soort binnen de zesjaarsperiode 

plaats heeft gevonden, is de publicatievertraging op 0 gezet. Wanneer de 

publicatie van de vondst in de volgende periode viel, is de publicatievertraging 

berekend als het aantal jaren tussen het publicatiejaar en het laatste jaar van 

de voorliggende periode (bijvoorbeeld: voor de periode 1994-1999 wordt de 

publicatievertraging voor een soort die in 1995 gevonden is en in 2005 

gepubliceerd op 6 jaar gezet (2005-1999=6). Ook een soort die in 1998 

gevonden is en in 2005 gepubliceerd, heeft een vertraging van 6 jaar. De 

maximale vertraging die mogelijk is, is 22 jaar (het laatste publicatiejaar (2021) 

minus het laatste jaar van de eerste periode: 1999 = 18). In de database blijkt 

de maximale vertraging 18 jaar te zijn. 

- Voor de uitleg van het vervolg van de analyse is het fictieve voorbeeld in deze 

tabel nuttig: 

 
In het voorbeeld is al tijdens de KRM-periode (dus met 0 jaar vertraging) de 

vondst van twee soorten gepubliceerd. Vier jaar na afloop van de periode zijn 

nog eens drie soorten gepubliceerd. Pas 12 jaar na afloop van de periode zijn 

alle tien nu bekende soorten gepubliceerd. Dat aantal gepubliceerde soorten is 

eerst cumulatief berekend en vervolgens geïndexeerd ten opzichte van het 

totaal aantal gevonden exoten (tien). Dus na bijvoorbeeld 5 jaar is in het 

voorbeeld de helft (index 0.5) van de exoten gepubliceerd. 

- Voor ieder van de 19 kunstmatige perioden is op deze manier een 

publicatievertraging gekoppeld aan een geïndexeerd cumulatief aantal 

gevonden exoten. Het resultaat staat in figuur 3. 

 

Duidelijk is dat in de eerste jaren na afloop van een zesjaarlijkse periode de vondst van 

veel exoten nog niet gepubliceerd is. Pas na een jaar of tien mogen niet veel publicaties 

meer verwacht worden. In de praktijk betekent dit dat op het moment van publicatie 

van de indicator de indicatorwaarden voor de laatste periode (1 tot 6 jaar geleden) veel 

te laag wordt ingeschat, maar ook voor de voorlaatste periode (7 tot 12 jaar geleden) is 

het aantal exoten waarschijnlijk nog niet heel nauwkeurig in te schatten.  

 

 

 

publicatievertraging (aantal jaar na afloop van de periode) 0 4 5 6 12

aantal gepubliceerde soorten 2 3 0 4 1

cumulatief aantal gepubliceerde exoten 2 5 5 9 10

geindexeerd cumulatief aantal gepubliceerde exoten (totaal aantal exoten = 1) 0.2 0.5 0.5 0.9 1
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Figuur 3. Het geïndexeerde cumulatieve aantal soorten in relatie tot het aantal jaren 

(na afloop van een zesjaarlijkse periode) dat het cumulatieve aantal bereikt is in 

publicaties (zie tekst). De rode lijnen zijn flexibele trendlijnen door alleen de minimum 

en maximum waarden voor iedere publicatiewaarde. 

 

Deze analyse van het publicatiebestand biedt de mogelijkheid om de indicatorwaarden 

te corrigeren voor de publicatievertraging. Aan de hand van de waarden in figuur 3 kan 

geschat worden hoe de indicatorwaarde voor een KRM-periode er in de toekomst uit 

zal gaan zien. De aanname daarbij is dat het publicatiegedrag in de tijd niet verandert.  

Deze correctie is als volgt bepaald: 
- We gaan er van uit dat het samenstellen van de indicator één jaar na afloop 

van een periode plaatsvindt. Voor de eerste periode, die eindigt in 1999, 

betekent dit dat in 2018 (het eerste jaar na afloop van de laatste zesjaarlijkse 

periode) er 19 jaar publicatievertraging is. Op basis van figuur 3 mag 

aangenomen worden dat na 19 jaar alle soorten voor de zesjaarlijkse periode 

zijn gepubliceerd. De blauwe lijn (flexibele LOESS trendlijn door alle punten) 

stijgt na ca. 15 jaar immers nauwelijks meer. Voor de tweede periode, die 

eindigt in 2005, is er in 2018 een vertraging van 13 jaar. Voor die periode is, 

volgens de blauwe lijn in figuur 3, een iets kleiner aandeel van de soorten 

gepubliceerd. Voor de derde periode is de vertraging 7 jaar, met weer een iets 

kleiner aandeel gepubliceerde soorten. Voor de laatste periode is de vertraging 

1 jaar, wat betekent dat naar schatting maar ongeveer de helft van de soorten 

zal zijn gepubliceerd. 

- De indicator uit de rechter grafiek van figuur 1 is gecorrigeerd voor de 

publicatievertraging door het aantal soorten te delen door de indexwaarden bij 

respectievelijk 19, 13, 7 en 1 jaar vertraging. De resultaten staan in figuur 4. 

Zoals verwacht, wordt met name de laatste periode flink opgehoogd. Om een 

indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van deze ophoging is de correctie 

ook toegepast op basis van de rode lijnen uit figuur 3 (flexibele (LOESS) 

trendlijnen door de minimum- en maximumwaarden). Het resultaat daarvan is 
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weergegeven in de betrouwbaarheidsbanden in figuur 4. Zoals verwacht mag 

worden, zijn de betrouwbaarheidsbanden veel breder in de laatste jaren. Dat is 

een direct gevolg van het grotere verschil tussen de rode lijnen in figuur 3 bij 

kleine vertraging dan bij een grote vertraging. Door de hoge 

onbetrouwbaarheid kan na de correctie niet geconcludeerd worden dat het 

aantal nieuw gevonden exoten is afgenomen in de laatste periode. 

 

 

 
 

Figuur 4. Het aantal nieuwe exoten per zesjaarlijkse KRM-periode, zoals gepubliceerd 

ten tijde van de publicatie van de indicator (lichtblauw) en na correctie voor 

publicatievertraging (donkerblauw). De betrouwbaarheidsbanden geven de verwachte 

minimum- en maximumwaarde aan (zie tekst). 

 

CONCLUSIE PUBLICATIEVERTRAGING 

Door de geconstateerde publicatievertraging kan, ook na correctie op basis van het 

publicatiegedrag niet met zekerheid gezegd worden dat er sprake is van een afname 

van het aantal gevonden nieuwe exoten in de laatste periode(n).  
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3. Waarnemingsinspanning 

Het publicatiebestand van GiMaRIS laat een duidelijke toename van het aantal 

publicaties per KRM-periode zien (figuur 5). Hieruit valt echter niet af te leiden dat de 

aanvankelijke toename van het aantal exoten uit figuur 1 mede veroorzaakt wordt 

door een toegenomen waarnemingsinspanning. Ten eerste omdat de publicaties per 

periode door de publicatievertraging maar deels betrekking hebben op diezelfde 

periode. Maar ook omdat het publicatiebestand een positieve vertekening kent: er 

zitten alleen publicaties in waarin exoten gemeld worden. De causaliteit is daarom 

eerder andersom: er zijn meer publicaties als er meer exoten gevonden worden. 

 

 
 

Figuur 5. Het aantal publicaties met nieuw gevonden mariene exoten per KRM-periode. 

Periode 5 begint in 2018 en is dus nog niet volledig.  

 

Er is daarom een indirecte manier toegepast om een indruk te krijgen van de eventuele 

invloed van veranderingen in de waarnemingsinspanning op de indicator: een analyse 

van de waarnemingen van Stichting ANEMOON in zoute milieus. De aanname daarbij is 

dat eventuele veranderingen in de waarnemingsinspanning bij ANEMOON 

representatief zijn voor de totale waarnemingsinspanning waarop de huidige indicator 

is gebaseerd. Voor de analyse is alleen gebruik gemaakt van inventarisaties uit 

projecten waarin regelmatig exoten worden gevonden. In totaal gaat het om ca. 45.000 

inventarisaties in Oosterschelde, Grevelingen en Noordzee sinds 1994, afkomstig uit de 

volgende projecten: 
- MOO (Monitoring OnderwaterOever) Grevelingen en Oosterschelde: duiken. 

- MOO Noordzee: duiken, vooral naar wrakken. 

- SMP (Strandaanspoelsel Monitoring Project): inventarisaties langs het strand. 

- LIMP (Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project): inventarisaties in de zone 

tussen eb- en vloedlijn. 

- Losse waarnemingen en inventarisaties buiten de reguliere projecten om.  

In de laatste categorie vallen onder andere veel incidentele waarnemingen, 

waarnemingen uit incidentele inventarisaties van ‘groenbureaus’ en bijvoorbeeld ook 
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veel determinaties van foto’s van niet aan de ANEMOON-projecten verbonden 

waarnemers (enkele tientallen zeer fanatieke duikers struinen al vanaf 2000 sociale 

media af op zoek naar bijzondere meldingen/foto’s en determineren de 

gefotografeerde soorten indien mogelijk). 

In de laatste categorie vallen onder andere veel incidentele waarnemingen waarbij 

sportduikers foto’s op sociale media hebben geplaats.  

 

Al met al geeft de ANEMOON-database een breed overzicht van de 

waarnemingsinspanning door de jaren heen (figuur 6). Voor de verschillende projecten 

verloopt het aantal inventarisaties verschillend. De twee grootste projecten, SMP en 

MOO Grevelingen en Oosterschelde laten een flinke toename zien sinds de 

eeuwwisseling en daarna een stabilisatie (SMP) of sterke afname (MOO). Die afname 

van MOO-inventarisaties komt vooral doordat de interesse van waarnemers 

veranderde en veel waarnemers zich meer gingen richten op nieuwe en zeldzame 

soorten om deze te delen op Waarneming.nl en sociale media zoals de Facebookpagina 

van Stichting ANEMOON. Die waarnemingen zijn deels weer terug te zien in de 

toename in de categorie ‘Buiten de projecten om’. Het totale aantal inventarisaties in 

de database laat dezelfde toename vanaf 2000 zien en een geleidelijke afname daarna. 

Bij een vergelijking van figuur 6 met de huidige indicator in figuur 1 valt op dat beide 

patronen overeenkomen: een sterke toename sinds 2000 en geleidelijke afname in de 

laatste periode. De logische conclusie hieruit is dat niet uitgesloten kan worden dat de 

indicator voor een deel de weerslag is van veranderingen in de 

waarnemingsinspanning. 

 

 

 
 

Figuur 6. Aantal inventarisaties in ANEMOON-projecten per KRM-periode sinds 1994. 
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4. Eventuele aanpassingen in de huidige gegevensinwinning  

De nadruk van deze opdracht lag op het bepalen van de nauwkeurigheid van de 

huidige indicator die uitsluitend gebaseerd is op een database van gepubliceerde 

vondsten van exoten. Tijdens het onderzoek heeft het CBS slechts een globale indruk 

gekregen van de huidige gegevensinwinning die als basis dient voor die 

publicatiedatabase. Onderstaande adviezen over eventuele aanpassingen aan die 

gegevensinwinning, een onderdeel van de opdracht, zijn daarom niet tot in detail 

uitgewerkt, maar hebben een globaal karakter.  

 

De huidige gegevens over nieuwe exoten komen uit een mix van gestandaardiseerde 

monitoringprogramma’s en incidentele waarnemingen. Voor een deel zal de 

geconstateerde publicatievertraging te maken hebben met deze verschillende 

herkomst van gegevens. Wanneer de indicator gebaseerd zou worden op één of twee 

gestandaardiseerde meetprogramma’s waarin voldoende exoten worden gevonden en 

waarvan de publicatievertraging beperkt is en geborgd kan worden, kan waarschijnlijk 

een grote verbetering aangebracht worden in de betrouwbaarheid van de indicator. 

Daarmee wordt wel de keuze gemaakt om incidentele waarnemingen (korte 

inventarisaties en waarnemingen van vrijwilligers) buiten beschouwing te laten. De 

winst is echter dat een eventuele trend veel betrouwbaarder kan worden 

gedetecteerd. Een deel van de incidentele eerste waarnemingen zal overigens na 

enkele jaren alsnog in het gestandaardiseerde meetnet verschijnen.  

In Nederland bestaan drie potentieel geschikte meetprogramma’s:  
- De benthosmonitoring in de Noordzee, Delta en Waddenzee in opdracht van 

Rijkswaterstaat (in het kader van de KRM-monitoring) en het ministerie van 

LNV (Wettelijke Onderzoekstaken - WOT) 

- Het NIOZ-benthosmonitoringproject SIBES in de Waddenzee. Dit meetnet heeft 

een veel betere ruimtelijke dekking dan de hierboven genoemde monitoring in 

de Waddenzee. 

- Het SETL-meetnet dat door GiMaRIS wordt onderhouden op een beperkt 

aantal meetpunten in de Waddenzee, in de Delta en langs de kust. 

Van deze meetprogramma’s is alleen het SETL-meetnet expliciet gericht op exoten. Die 

worden dan ook veel gevonden, mede omdat de vaste meetpunten liggen op plaatsen 

waar de meeste exoten verwacht mogen worden (harde substraten in havens).  

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke aanpassingen in de gegevensinwinning 

mogelijk zijn om de monitoring van het verschijnen van nieuwe exoten te verbeteren, 

bevelen we aan de databases van de drie lopende meetprogramma’s eerst goed te 

onderzoeken. Dat kan aan de hand van de volgende vragen: 

 
- Hoeveel exoten worden in de verschillende meetnetten (per periode) 

gevonden? 

Geeft inzicht in de relatieve geschiktheid van de meetnetten. Er moet wel 

gecorrigeerd worden voor het aantal meetpunten. 

- Zijn er eerste meldingen van exoten bij? 

Het kan zijn dat in een meetnet vrijwel alleen exoten worden gezien die al lang 

bekend zijn. Voor de D2-descriptor hebben die weinig waarde.  
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- Verschillen de exotenpaletten tussen de meetnetten? 

De drie meetnetten bemonsteren grotendeels verschillende biotopen. Het 

soortenpalet op de Noordzee is anders dan op de Waddenzee.  De meetnetten 

van KRM/LNV en van NIOZ bemonsteren zachte substraten, SETL bemonstert 

harde substraten. Mogelijk kunnen de meetnetten elkaar aanvullen.  

- Verschijnen dezelfde exoten eerder in het ene dan in het andere meetnet? 

Omdat de D2-descriptor kort na afloop van een periode wordt samengesteld, is 

het van groot belang wanneer exoten in een meetnet bijvoorbeeld een jaar 

eerder worden gevonden dan in andere meetnetten.  

- Komen dezelfde exoten in slechts enkele of in veel meetpunten voor? 

Dit is een eenvoudige vraag met mogelijk grote statistische implicaties. 

Wanneer op elke meetpunt andere exoten worden gevonden, dan zullen veel 

meetpunten nodig zijn om een betrouwbare indicator te maken. Wanneer 

eenmaal gevonden exoten in korte tijd op bijna alle meetpunten voorkomen, 

kan met minder meetpunten volstaan worden. Zo’n onderzoek naar de ‘power’ 

van een meetnet is nuttig, maar vaak complex en vergt altijd een grondige 

kennis van de database.  
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5. Discussie 

In deze notitie is vanwege databeschikbaarheid alleen gekeken naar de gezamenlijke 

zoute en brakke wateren. Dat betekent dat niet alleen de Noordzee, maar ook 

Waddenzee en Delta zijn meegenomen (dus de rechter grafiek in figuur 1). Sowieso zijn 

dit de regio’s waar meer exoten verwacht worden, omdat deze zich naar verwachting 

minder in de Noordzee zullen vestigen vanwege gebrek aan harde substraten. Een 

tweede reden om niet alleen naar de Noordzee te kijken, is dat bij aanvang van het 

project niet duidelijk was over welke gebieden descriptor D2 zou moeten gaan. Omdat 

de KRM zo veel mogelijk aansluit bij OSPAR zouden ook Waddenzee en Delta onder de 

KRM-gebieden vallen, zoals ook in Denemarken en Duitsland het geval is. Voor de 

conclusies in deze notitie maakt dit waarschijnlijk weinig verschil, onder de aanname 

dat het waarneem- en publicatiegedrag tussen de gebieden vergelijkbaar is. Dit is 

aannemelijk omdat dezelfde kennisinstituten en waarnemers in de genoemde 

gebieden actief zijn. 

Kan de beschreven correctiemethode voor publicatievertraging in de toekomst 

gebruikt worden bij het samenstellen van de indicator? Om hier een indruk van te 

krijgen is gekeken of de gecorrigeerde waarden in de buurt komen van de waarden 

zoals die nu bekend zijn. Sinds de publicatie uit 2017 zijn er immers al weer vier 

publicatiejaren aan de database toegevoegd. Daarmee kan een berekening gemaakt 

worden van het nu bekende aantal nieuwe exoten. In figuur 7 is te zien dat dit nu 

bekende aantal (de gele staven) in iedere periode hoger is dan het aantal uit de 

GiMaRIS-publicatie uit 2017 (donkerpaarse staven). De gecorrigeerde schatting 

(blauwgroene staven) ligt in de laatste drie perioden logischerwijs ook dichter in de 

buurt van de nu bekende aantallen. Tegelijk laat de nauwkeurigheid van de 

gecorrigeerde schatting wel te wensen over, zoals ook al uit de 

betrouwbaarheidsbanden in figuur 4 te zien is: in de derde periode overstijgt het nu 

bekende aantal al de gecorrigeerde schatting. In de vierde periode lijkt er op basis van 

de nu bekende data sprake van een afname, maar juist voor deze vierde periode 

worden in de komende jaren nog de meeste aanvullingen verwacht.  

 

 
Figuur 7. Het gepubliceerde, gecorrigeerde en in 2022 bekende aantal nieuwe exoten 

per KRM-periode. 
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Een alternatieve correctiemethode, die geen last heeft van nog niet gepubliceerde 

vondsten van exoten, is om de indicator niet te baseren op alle exoten die 

gepubliceerd zijn, maar alleen de exoten die binnen 1 of 2 jaar na afloop van iedere 

periode gepubliceerd zijn. Dat aantal jaar hangt af van hoe kort na afloop van de 

laatste periode de indicator wordt samengesteld. In figuur 8 zijn varianten van de 

indicator gemaakt op basis van de exoten die binnen 1, 2 of 3 jaar na afloop van iedere 

periode zijn gepubliceerd. Deze aanpak voorkomt de vertekening door 

publicatievertraging. Opvallend is de sterke toename in het aantal exoten in iedere 

periode t.o.v. de voorgaande periode. Deze variant geeft vrijwel zeker een 

betrouwbaarder beeld van de trend, maar logischerwijs niet van het absolute aantal 

nieuwe exoten.  

 

 
 

Figuur 8. De indicator uit de rechtergrafiek van figuur 1, wanneer alleen nieuwe exoten 

worden meegenomen die binnen 1, 2 of drie jaar na afloop van iedere periode zijn 

gepubliceerd. 
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6. Conclusie / uitzicht 

Samengevat is de conclusie dat de huidige indicator door de grote publicatievertraging 

geen betrouwbaar beeld geeft van met name de laatste KRM-perioden. Voor alleen de 

Noordzee zal deze onbetrouwbaarheid nog veel groter zijn, door stochastische effecten 

met name vanwege de lage aantallen exoten. Voor het verbeteren van de 

betrouwbaarheid van de huidige D2-descriptor zijn er de volgende mogelijkheden en 

onmogelijkheden: 
- CORRECTIEMETHODE: Het toepassen van de beschreven correctiemethode. Dit 

verbetert weliswaar de schattingen (vooral voor de laatste perioden), maar 

deze zijn nog steeds niet heel betrouwbaar. In de loop van de tijd zal de 

correctiemethode mogelijk nauwkeuriger worden doordat deze gebaseerd kan 

worden op steeds meer publicaties. Maar gecorrigeerde schattingen zijn nooit 

gebaseerd op publicaties, een voorschrift voor de KRM-descriptor. 

- GERICHTE MONITORING EXOTEN. Er bestaat in de Nederlandse zoute wateren 

geen monitoringmeetnet dat gericht is op het detecteren van alle mogelijke 

exoten. Het opzetten van een dergelijk meetnet lijkt niet erg efficiënt vanwege 

de lage trefkans van nieuwe exoten.  

- INFORMATIE UIT BESTAANDE MEETNETTEN BUNDELEN. Er bestaan 

verschillende monitoringmeetnetten die informatie kunnen opleveren over 

een deelselectie van de exoten. Zo is er de benthosmonitoring in de Noordzee, 

Delta en Waddenzee in opdracht van Rijkswaterstaat (KRM) en Ministerie van 

LNV (Wettelijke Onderzoekstaken - WOT), waarvan geen overzicht bestaat 

hoeveel exoten daarbij worden geregistreerd. Ook vermeldingswaard is het 

NIOZ-benthosmonitoringproject SIBES in de Waddenzee, waarvoor echter 

hetzelfde geldt. Daarnaast onderhoudt GiMaRIS sinds 2006 de Nederlandse 

SETL-monitoring waarbij het voorkomen van exoten op onder water hangende 

PVC-plaatjes bijgehouden wordt. Tijdens deze monitoring werden 133 soorten 

gevonden sinds 2006, waarvan 38 exoten. Weliswaar worden bij de genoemde 

monitoringmeetnetten zeker in het verleden niet alle biotopen en soorten 

bemonsterd, maar een indicatie over eventuele veranderingen in het tempo 

waarmee nieuwe exoten verschijnen kan hier mogelijk wel uit verkregen 

worden. Het is de moeite waard de bruikbaarheid van deze meetnetten te 

onderzoeken. Samen geven de resultaten mogelijk toch een betrouwbaar 

beeld van de het verschijnen van nieuwe exoten, en blijft alleen het probleem 

van tijdige publicatie over. 

- ALLEEN EXOTEN MENEMEN DIE BINNEN ENKELE JAREN NA AFLOOP VAN EEN 

PERIODE GEPUBLICEERD ZIJN. 

Deze aanpak, zoals beschreven in hoofdstuk 5 levert een gecorrigeerde 

indicator op die iedere nieuwe KRM-periode een duidelijke toename van het 

aantal nieuwe exoten laat zien. Deze correctiemethode geeft vrijwel zeker een 

betrouwbaarder beeld van de trend, maar niet van het echte aantal nieuwe 

exoten. De variant kan in ieder geval gebruikt worden om de betekenis van de 

huidige indicator in perspectief te plaatsen. 

- DE INDICATOR ALLEEN BASEREN OP – DAAROP AANGEPASTE - BESTAANDE 

MEETNETTEN. Dit is de koninklijke weg, die alleen gegaan moet worden 

wanneer tijdige publicatie van de resultaten gegarandeerd kan worden. 
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Hiermee worden vertekeningen door waarnemersinspanning en 

publicatievertraging grotendeels voorkomen, maar wel ten koste van de 

compleetheid van de indicator door het ontbreken van incidentele 

waarnemingen. Voor deze aanpak is eerst gedegen onderzoek naar de 

geschiktheid en benodigde aanpassingen van bestaande meetnetten nodig (zie 

de aanbevelingen in hoofdstuk 4). 

 


