
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 10 2 ● 2011

Duin & Dijktussen



2 ● 17

NOORD

●   Kilometerhok 119-504 op 22-2-2011, 
      zuidrand van de Beemster.              

Foto’s: Wim Ruitenbeek.

Jan van der Straaten

Om in de toekomst veranderingen in het 
landschap vast te kunnen stellen, worden nu alle 
kilometerhokken van Nederland gefotografeerd. 

In Nederland worden alle grutto’s, 
tureluurs en watersnippen geteld, 
en daaruit blijkt duidelijk dat het 
aantal broedvogels snel is afgeno-
men. Het percentage van de afname 
is bekend en op grond hiervan kan 
nagedacht worden over de vraag 
welke maatregelen deze negatieve 
ontwikkeling kunnen keren. De 
onlangs verschenen Atlas van de 
Noord-Hollandse broedvogels laat 
voortreffelijk zien hoe het verloop 
van de broedvogelbevolking in een 
provincie op een professionele ma-
nier in kaart kan worden gebracht.
Dergelijke onderzoeken worden 
in Nederland ook gedaan voor 
vlinders, hogere planten, reptielen 
en allerlei andere groepen dieren en 
planten. Er is geen land in Europa 
waar zoveel bekend is over het ver-
loop van de populaties van allerlei 
groepen planten en dieren.
Maar als het over het Nederlandse 
of Noord-Hollandse landschap gaat, 
is een dergelijke onderzoeksopzet 
afwezig. Dat heeft te maken met 
het simpele feit dat je het land-
schap niet kunt tellen, zoals dat wel 
kan met grutto’s, oranjetipjes en 
gladde slangen. Bovendien zijn er 
nauwelijks ‘tellers’ die zich in het 
bijzonder met veranderingen in het 
landschap bezig houden. 
Dat is erg te betreuren, want juist 
het Nederlandse landschap ver-
andert in rap tempo. Die verande-
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ringen zijn, met uitzondering van 
een aantal maatregelen in natuur-
gebieden, meestal niet gunstig 
voor planten en dieren. Ook de 
belevingswaarde van het landschap 
neemt buiten de natuurgebieden 
zelden toe. Maar de veranderingen 
in het landschap worden vrijwel 
nooit vastgelegd en daarom is het 
moeilijk is om daar een discussie 
over  te voeren, want waar heb je 
het eigenlijk over.
Bovenstaande overwegingen heb-
ben er toe geleid dat de stichting 
Saxifraga (www.saxifraga.nl) 
besloten heeft om het Nederlandse 
landschap fotografisch vast te leg-
gen. Dat leek ons de beste methode 
om zichtbaar te krijgen hoe het 
Nederlandse landschap er nu bij 
staat. Later kan zo’n project worden 
herhaald, waardoor de veranderin-
gen in de tussenliggende periode 
zichtbaar worden. Voor zo’n project 
is het nodig om foto’s op een syste-
matische, van tevoren vastgestelde 
manier te nemen, anders zijn de 
resultaten onderling niet vergelijk-
baar. Voor dat doel is een handlei-
ding opgesteld, die te vinden is op 
www.nlinbeeld.org.
In overleg met SOVON en de 
Vlinderstichting, die dit project 
ondersteunen, hebben we geko-
zen voor een methodiek waarbij 
alle 35.000 kilometerhokken van 
Nederland vanuit het centrum in de 

vier windrichtingen worden gefoto-
grafeerd. Dit maakt het mogelijk dit 
beeldmateriaal te gebruiken voor 
toekomstige verspreidingsatlassen 
van vlinders en vogels.
De beelden worden in een lage 
resolutie op de website www.nlin-
beeld.org gepubliceerd. De eerste 
resultaten zijn nu al beschikbaar. 
Iedereen mag deze beelden gratis 
bekijken en downloaden.
Voor het fotograferen van alle 
kilometerhokken van Nederland 
hebben we veel fotografen no-
dig. Iedereen die een camera kan 
hanteren, kan meedoen. Wie zich 
uitgedaagd voelt door dit baanbre-
kende project, kan contact opnemen 
met saxifraga@planet.nl. 

Jan van der Straaten
Stichting Saxifraga
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