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Nieuw seizoen? Ja! Nieuw portaal? Nee, maar… wel een 
vernieuwd portaal. Het NEM-amfibieënportaal (https://
amfibieen.meetnetportaal.nl/) is alweer vijf jaar “oud” en 
binnen ICT-termen was de techniek erachter verouderd. Ten tijde 
van dit schrijven wordt de laatste hand gelegd aan het updaten 
zodat dit voor het nieuwe seizoen 2020 gereed is. 

Wat is er nieuw?
Vooral achter de schermen is er van alles veranderd. Maar de 
inlognamen en –codes zijn gelijk gebleven. Ook zijn uiteraard 
alle waarnemingen die erin stonden behouden. Als eerste zal 
opvallen dat de lay-out vernieuwd is. Wellicht zal het even 
zoeken zijn waar welke opties te vinden zijn. 

De basis is echter hetzelfde gebleven: 1x jaar aanmaken en 
vervolgens iedere keer een bezoek doorgeven met daaraan de 
waarnemingen.

Het grote verschil is dat de klassen niet meer aangevinkt 
kunnen/moeten worden. De klassen zijn ooit bedacht tijdens 
het ontwerpen van het Meetprogramma en kenden hun waarde. 
Maar gewijzigde statistische inzichten laten zien dat het beter is 
om (geschatte) aantallen in te voeren. Voor de populatietrends 
van soorten als knoflookpad, boomkikker, vroedmeesterpad, 
geelbuikvuurpad en vuursalamander worden door het CBS 
indexen berekend aan de hand van het aantal waargenomen/
gehoorde dieren. 

Voor alle andere soorten worden trends in verspreiding 
berekend. Hoe gedetailleerder de waarnemingen zijn hoe, 
nauwkeuriger de modellen kunnen rekenen. Daarom zijn de 
klassen achterwege gelaten zodat aantallen per stadia (bij 
benadering) ingevuld kunnen worden.

Meetprogramma Amfibieën: 
Nieuw seizoen? Nieuw portaal?!

Ook is het makkelijker gemaakt om foto’s bij waarnemingen of 
wateren te plaatsen. Hopelijk went het snel en gaat de invoer 
sneller zodat er meer tijd over blijft voor in het veld! Mocht je 
verbeterpunten hebben of fouten tegen komen, meld dit gerust 
aan ondergetekende coördinator! En het NEM Meetprogramma 
Reptielen dan? Geen zorgen, dit portaal wordt na de zomer 
onder handen genomen!

Edo Goverse


