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1. Projectgegevens 
 

1.1 Titel 
Nationaal model voor de vegetatie (voorlopig NVEG), integratie van de modellen 
SMART/SUMO/MOVE en DEMNAT 
 

1.2 Opdrachtgevers 
Natuurplanbureau 
V&W (hoofdkantoor) 
 

1.3 Namen van de deelnemende instituten.  
RIVM    
RIZA  
ALTERRA (IBN-DLO, SC-DLO) 
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Kader 
De directies van RIVM, ALTERRA (voorheen IBN-DLO, SC-DLO), RIZA en RIKZ zoals 
vertegenwoordigd in de CUI hebben in 1998, op basis van resultaten van een inventarisatie 
van beschikbare modellen voor Natuur, Bos en Landschap (Hinsberg et al., 1999), 
SMART/SUMO/MOVE-DEMNAT benoemd tot kerninstrument voor modellering van 
terrestrische vegetaties. Ingestemd is tevens met de aanbevelingen om de modellen verder te 
stroomlijnen, de sterke kanten te bundelen (integratie MOVE-DEMNAT), bestaande 
knelpunten te verbeteren, modelvalidatie uit te breiden en te komen tot een plan ten behoeve 
van efficiëntere invulling van deze onderzoeksinspanningen. De acties sluiten aan bij eerdere 
aanbevelingen van de stuurgroep ‘Afstemming MOVE-DEMNAT’ (zie ook Wiertz en Van 
Ek, 1996) en het NOV project 5 ‘Vergelijking MOVE-DEMNAT’ (Van Hinsberg, 1997b). 
Het Natuurplanbureau heeft begin 1999 opdracht gegeven voor het opstellen van een plan 
van aanpak voor de integratie van SMART/SUMO/MOVE-DEMNAT. Vooralsnog is aan het 
nieuwe integrale model de naam Nationaal model voor de VEGetatie gegeven, met de 
acroniem NVEG.  
 

2.2 Inleiding 
Natuurplanbureau en RWS wensen inzicht in de floristische kwantiteit en kwaliteit (c.q. 
areaal en soortensamenstelling) van natuur ten aanzien van potenties en bedreigingen door 
ingrepen, beheer en beleid. Modellen worden ingezet ten behoeve van 
toekomstvoorspellingen voor korte (< 10 jr.), middellange (10 – 20 jr.) en lange termijn (20 – 
100 jr.). Landelijke en zoveel mogelijk integrale voorspelling/evaluatie van verdroging, 
vermesting, verzuring, beheer, ruimtegebruik (t.a.v. o.a. versnippering en verstedelijking), 
verspreiding en klimaat staan in de vraagstelling van het natuurplanbureau centraal. RWS 
richt zich daarnaast sterk op het regionale niveau. Met name het planbureau hecht belang aan 
integrale natuurwaardering gebaseerd op informatie over zowel planten, insecten (m.n. 
vlinders), vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren (de zogenoemde EKI 
hoofdgroepen).  
 
In de ingreep-effect keten beïnvloeden verdroging, verzuring, vermesting en verspreiding 
gelijktijdig de bodemcondities (zie figuur 1). Veranderende bodemcondities beïnvloeden 
structuur, samenstelling en daarmee ook de natuurwaarde van de vegetatie. Ook klimaat en 
(terrein)beheer beïnvloeden de vegetatie. Veranderingen in vegetatiestructuur en -
samenstelling veroorzaken tevens veranderingen in de leefomgeving van diersoorten en 
beïnvloeden de samenstelling en natuurwaarde van de fauna. De modellering van de totale 
natuurwaarde is gezien de centrale rol van de vegetatiestructuur in deze ingreep-effect keten 
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in belangrijke mate afhankelijk van de adequaatheid waarmee met name vegetatiestructuur en 
-samenstelling gemodelleerd kan worden (figuur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 1. Centrale rol van door NVEG gemodelleerde ingreep-effect keten t.a.v. invloed van belangrijkste 
     milieuthema’s op bodem, vegetatiestructuur en vegetatiesamenstelling (aangegeven door 

  gearceerde vlakken). 
 

2.3 Modelconcept 
NVEG richt zich op de landelijke en regionale modellering van de vegetatiestructuur en -
samenstelling in relatie tot de gelijktijdige invloed (= multistress modellering) van verdroging 
(veranderingen in grondwater en kwel), verzuring (zure depositie), vermesting (mest en 
stikstofdepositie) en beheer op vegetatiestructuur en –samenstelling. Ontwikkeling vindt 
plaats door stroomlijning, verbetering en bundeling van de kennis en gegevens aanwezig in 
de bestaande modellen SMART/SUMO/MOVE en DEMNAT in een samenwerkingsverband 
van RIVM, DLO en RIZA. Primair doel is inzetbaarheid voor het natuurplanbureau en het 
hoofdkantoor van RWS voor landelijke scenarioanalyses in het kader van milieu-, natuur- 
(NVK2005) en waterverkenningen. Beantwoorden van algemene beleidsvragen zoals ‘waar 
wordt welke natuur bedreigd?’ en ‘hoe kan deze bedreiging het best verminderd worden?’ 
alsmede specifiekere uitwerkingen daarvan staan centraal (zie box 1). NVEG vervult een 
essentiële rol in de causaliteitsketen van Ver-thema tot integrale natuurwaarde van flora en 
fauna. Het model heeft een modulaire opzet met aparte modules onder een 
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gebruikersvriendelijke, grafische IT-interface. Het model sluit aan op bestaande 
hydrologische- en depositiemodellen van RIVM en RIZA en zal toeleverend worden voor 
planbureau faunamodellen (o.a. LARCH) en integrale natuurwaarderingsmodellen. Als 
zodanig zal het model de kern vormen van de DSS Natuurplanner. Naast inzetbaarheid voor 
scenarioanalyses dient met het model aan gegeven te kunnen worden welk Ver-thema per 
regio het meest verantwoordelijk is voor het verlies aan natuur(waarden) zodat inzichtelijk 
wordt waar en met welke type maatregelen de meeste natuurwinst te behalen is (= dominante 
stressanalyse). Tevens dient met het model aangegeven te kunnen worden waar aan welke 
abiotische randvoorwaarden voldaan moet worden wil een bepaald natuurdoel haalbaar zijn 
(= normstelling t.b.v. vaststelling van b.v. gewenste grondwatersituaties en kritische 
depositieniveaus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstbox 1 
 
Naast de typische scenariovragen voor NVK worden op langere termijn vragen op nationaal en 
regionaal schaalniveau verwacht die met NVEG beantwoord zouden moeten worden, zoals:  
(1) Wat is de toestand van de vegetatie - in termen van oppervlakten en botanische kwaliteit - in 

de ‘huidige situatie’? 
(2) Hoe zal de vegetatie zich waarschijnlijk ontwikkelen a.g.v. bepaalde pakketten aan 

maatregelen gericht op de waterhuishouding (ingrepen in ont- en afwatering, verandering in 
grondwater-onttrekkingen), atmosferische depositie, uitstoot van vermestende stoffen en 
beheer en inrichting van gebieden?  

(3) Welke regio’s binnen (en buiten) de EHS zijn het meest kansrijk voor het ontwikkelen van 
een bepaalde vegetatie (met hoge natuurwaarde)?  

(4) Waar zijn welke factoren (i.r.t. waterhuishouding, atmosferische depositie, beheer) 
beperkend voor het bereiken van bepaalde natuurdoelen? De zaadbankproblematiek kan 
daarbij deels betrokken worden door gebruik te maken van historische en actuele 
verspreidingsgegevens en evt. in te brengen informatie over zaadbankkwaliteit. 

(5) Binnen welke bandbreedte moeten bepaalde abiotische randvoorwaarden vallen wil een 
bepaald natuurdoeltype (optimaal) realiseerbaar zijn?  

(6) Wat is nationaal/regionaal gezien een haalbare/optimale inrichting van de natuurdoelen? 
(7) In welke mate draagt bestrijding van verdroging, en de eventuele versnelling daarvan, bij tot 

het slagen van nationale/regionale natuurdoelstellingen ten aanzien van de vegetatie, 
rekening houdend met b.v. de hoge stikstofdeposities? Ondanks het bestaan van lacunes in 
de kennis heeft NVEG de pretentie om daartoe de stikstofcyclus in natte systemen te 
modelleren. Modellering van de fosfaatcyclus blijft een wens voor de toekomst. 

(8) Wat zijn de effecten van grote infrastructurele werken t.a.v. versnippering /ontsnippering 
evt. in samenhang met gelijktijdige veranderingen in de hydrologie? Wat zijn effecten van 
grootschalige inrichtingskeuzen en beheer (bv grote eenheden 'wildernis' vs. 'boomhutten 
natuur')?  

De wens is om met NVEG bovenstaande vragen te gaan adresseren. De mate waarin antwoord 
gegeven kan worden, wordt daarbij sterk bepaald door de mogelijke lacunes in kennis en 
databeschikbaarheid.  
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Ontwikkeling richt zich op (i) verbetering (m.n. oplossing van bestaande knelpunten 
genoemd in o.a. Van Hinsberg, 1997 a en b) van bestaande vegetatiemodellen 
(SMART/MOVE en DEMNAT), (ii) verbreding t.a.v. het aantal beschouwde milieuthema’s 
(b.v. beheer), (iii) vergroting t.a.v. het beschouwde areaal (niet alleen bestaande 
natuurgebieden maar ook om te zetten landbouwgronden), (iv) vergroting van de 
mogelijkheden voor -vegetatie afhankelijke- faunamodellering en (v) validatie van tussen- en 
eindproducten.  
 
Dominante plaats in het modelconcept heeft:  
(1) de toepassing van een voldoende fijnschalige gebiedsschematisatie dat niet onnodig 

gedetailleerd is voor de nationale en regionale toepassing (presentatieniveau op 
250x250m of 1x1km) maar wel aansluit bij in het veld meetbare eenheden met relevante 
natuurwaarde; 

(2) haalbare en valideerbare effectmodellering op basis van primair wetenschappelijke 
procesmodellen, waarnodig aangevuld met empirische modellen en eventuele 
expertmodellering, weergegeven in –daarvan afgeleide- reprofuncties.  

 
Ad 1: Het fijnschalige rekenniveau (rekenniveau op 25x25m, zie 3.1 voor motivatie) 
benodigd voor valide modellering op nationale schaal maakt het model tevens inzetbaar voor 
regionale toepassingen in het kader van vragen van regionale directie RWS, gebiedenbeleid 
en provincies. Gelijktijdig wordt aangesloten op het niveau waarop meetgegevens (o.a. uit 
meetnetten) aanwezig zijn zodat modeluitspraken veel beter dan nu valideerbaar worden. 
Hiervoor zal wel extra inspanningen t.b.v. inbreng van lokale invoergegevens benodigd zijn 
(niveau van specifieke natuurgebieden).  
 
Ad 2: NVEG gaat t.a.v. de effectmodellering uit van een flexibel concept; waarbij naast 
procesmodellering (o.b.v. SMART/SUMO) waarnodig gebruik gemaakt wordt van 
empirische relaties en expert judgement. Om de ingreep-effect keten snel te kunnen 
beschouwen en inzichtelijk te maken wordt daarnaast gebruik gemaakt van reprofuncties die 
zijn afgeleid op basis van de eigenlijke modellering (zie 3.2 voor motivatie).  

  

2.4 Doelstelling project 
Oplevering van het nieuw, verbeterd en gevalideerd landelijk vegetatiemodel (NVEG) door 
stroomlijning, integratie en verbetering van de modellen SMART/SUMO/MOVE en 
DEMNAT t.b.v. inzet voor milieu-, natuur- en waterverkenningen van het milieu- en 
natuurplanbureau en RWS. Inzetbaarheid van het eindproduct voor NVK2005 is daarbij 
richtinggevend (tussenproducten zullen eerder gebruikt gaan worden). Het model zal geschikt 
zijn voor multi-stress berekeningen (c.q. gelijktijdige beschouwing van effecten) van 
landelijke scenarioanalyses voor (tenminste) de Verthema’s verdroging, verzuring, 
vermesting en beheer (c.q. ruimtelijke inrichting en terreinbeheer) op vegetatiestructuur en 
samenstelling. Na koppeling met ander, deels al bestaande modellen van de planbureau’s en 
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RWS zullen uitspraken gegenereerd worden op het niveau van natuurwaarden voor flora en 
fauna. Aanvullende eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van modeluitspraken, 
gebruiksgemak, inzichtelijkheid en beheer zijn opgenomen in de bijlage 2. 
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3. Achtergrondinformatie bij modelconcept 
Gezien de bestaande voor- en nadelen van de conceptuele verschillen in de, te integreren, 
modellen DEMNAT en SMART/MOVE wordt hieronder kort stil gestaan bij het nieuwe 
modelconcept. Ingegaan wordt op keuzen t.a.v.; (1) het ruimtelijk detail-/rekenniveau, (2) de 
methode voor het beschrijven van de causaliteitsketen en (3) het detailniveau waarmee de 
vegetatiesamenstelling beschreven wordt.  
 

3.1 Ruimtelijk rekenniveau 
Met NVEG dienen de bedreigingen en potenties van de vegetatie op nationale en regionale 
schaal in termen van vegetatiestructuur  en –samenstelling betrouwbaar in beeld gebracht te 
kunnen worden. Van belang hiervoor is het beschouwen van voldoende ruimtelijk detail. De 
huidige modellen volgen op dit punt verschillende benaderingen. SMART/MOVE legt de 
nadruk op de modellering van de qua oppervlakte meest dominante bodem-vegetatie 
eenheden in 250x250-metercellen. Floristische waardevolle systemen zoals vennen en 
blauwgraslanden worden door hun veelal geringe oppervlak niet adequaat beschouwd. 
DEMNAT legt juist de nadruk op modellering van ruimtelijke variatie binnen 1x1-
kilometercellen en beschouwt daarmee floristisch waardevolle natte natuur tot op niveau van 
enkele tientallen vierkante meters. Minder respectievelijk geen aandacht gaat daarbij uit naar 
de specifieke omvang van die floristisch waardevolle standplaatsen (cq. het kwantiteitsaspect 
van natuurwaarde) en de eventueel dominant aanwezige, droge natuur.  
 
Floristisch waardevolle vegetaties hebben soms –bijna per definitie- een beperkte ruimtelijke 
omvang. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de bossen op de hogere zandgronden, zijn 
pioniersvegetaties (10% van de EKI-soorten), vennen-, water- en oeverplanten (15% van de 
EKI-soorten), kalk- en blauwgraslanden (samen 9%), bosrand, struwelen en lijnvormige 
elementen (samen 10%) veelal beperkt in oppervlak en niet of nauwelijks dominant aanwezig 
op een schaal van één of enkele hectaren. In totaal is de helft van de EKI-soorten beperkt tot 
fijnschalige systemen. Datzelfde geldt, nog in sterkere mate, voor de itz-doelsoorten. In 
regio’s zoals de duinen komen floristisch waardevolle, qua vegetatiesamenstelling en type 
milieubedreiging geheel verschillende, vegetatietypen naast elkaar voor binnen een straal van 
nog geen honderd meter (zoals door verdroging bedreigde natte duinvalleien en door 
vermesting en verzuring bedreigde droge duinhellingen). Hetzelfde geldt voor de heiden 
(variatie in natte verdrogingsgevoelige heide, droge vermestingsgevoelige heide en 
verzurings/vermestingsgevoelige vennen) en het rivierengebied (rivierduinen, uiterwaarden 
en dijken). In ecologisch opzicht wordt de aanwezigheid van fijnschalige ruimtelijke variatie 
van abiotisch verschillende systemen (mozaïekstructuren) binnen een gebied beschouwd als  
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de verklarende factor die de hoge natuurwaarde en soortenrijkdom van die gebieden bepalen. 
Bij het hanteren van een grofschalig schaalniveau (250x250meter) voor landelijke 
vegetatiemodellering wordt de voor het natuurbeleid belangrijke natuur niet in beschouwing 
genomen (zie voorbeelden in box 2 en 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstbox 2. Motivatie voor keuze rekenniveau (25x25meter) voor nationale 
modellering van de vegetatie: Voorbeeld 1 
 
In figuur 2 zijn de resultaten weergegeven van een studie naar de minimale schaalgrootte (minimal 
mapping unit) die gebruikt dient te worden om een adequate beschrijving te kunnen geven van de 
vegetatiestructuurtypen en de diversiteit aan plantensoorten in het Rocky Mountain National Park 
(Stohlgren et al., 1997). Geconcludeerd werd dat: 
• het schaalniveau van 1x1km (100 ha) te grofschalig was omdat: 
(1) Slechts 50% van de vegetatiestuctuurtypen werd onderscheiden (natte graslanden, pioniersvegetaties 

en struweel met een groot aantal unieke plantensoorten werden niet onderscheiden) in slechts 3 grote 
aaneengesloten eenheden (3% van het aantal aanwezige eenheden) op basis waarvan 60% van het te 
verwachten aantal soorten voorspeld werd (341van de in totaal 552 aanwezig geachte soorten).  
Opgemerkt moet worden dat soortenaantal, zonder informatie over samenstelling, niets zegt over 
natuurwaarde. Floristische natuurwaarde kon niet adequaat in beeld gebracht worden omdat juist de 
zeldzame waardevolle vegetatietypen niet in beschouwing konden worden genomen. 

(2) Het areaal van aaneengesloten vegetatie-eenheden werd onrealistisch hoog ingeschat, waardoor 
onterecht afgeleid zou worden worden dat de leefomgeving voor diersoorten niet versnipperd was. 
Voor soorten afhankelijk van fijnschalige vegetatie-mozaiekstructuur zou de leefomgeving juist 
onterecht als ongeschikt worden gekwalificeerd, zodat de beschrijving van het leefgebied voor kleine 
zoogdieren, amfibieën en insekten niet adequaat was.  

• Met het fijner worden van het beschouwde schaalniveau neemt de mate van beschrijving toe. Een 
adequate beschrijving van variatie in vegetatiestructuur (100% van het aantal aanwezige typen), 
floristische kwaliteit (95% van het verwachte aantal soorten) en ruimtelijk patroon van het 
studiegebied (ca 750 ha) was echter pas mogelijk bij een gridcelniveau van ca 30 x 30 m.  
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Figuur 2. Mate van beschrijving van soortenaantal, aantal onderscheiden vegetatietypen en aantal  

 ruimtelijk onderscheiden vegetatie-eenheden in een natuurgebied gebied van ca. 750 ha (Rocky  
 Mountains) als functie van de griddimensies die gebruik zijn om het gebied te beschrijven (op  
 basis van Stohlgren et al., 1997). Zeldzame waardevolle soorten en vegetatietypen worden  
 slechts adequaat onderscheiden bij gebruik van fijnschalige grids (ca. 30x30 meter).  
Opgemerkt moet worden dat het soortenaantal, zonder informatie over de samenstelling, niets  
 zegt over denatuurwaarde. 
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Tekstbox 3. Motivatie voor keuze rekenniveau (25x25meter) voor nationale 
modellering van de vegetatie: Voorbeeld 2 & 3 
 
Voorbeeld 2 
Op basis van gedetailleerde vegetatiekarteringen van het reservaat Stroothuizen (28 ha) kan een relatie 
gelegd worden tussen gridschaal en de mate van beschrijving van vegetatie (NOVrapport 3-3). In het 
reservaat zijn dekzandruggen aanwezig met droge heide en naaldbos, daarnaast komen in de laagtes natte 
(floristisch waardevolle) vegetaties voor zoals vennen, natte heide, broekbos en blauwgraslanden. In het 
landsdekkende LGN3-bestand worden de vennen, het blauwgrasland en het naald- en loofbos 
onderscheiden naast kale grond en overig open begroeiing. In SMART2 wordt in combinatie met de 
dominante vegetatie uit LGN2 en de grondwatertrappenkaart in 5 gridcellen van 250 x 250 meter alleen 
onderscheid gemaakt in nat loofbos (Gt II) en natte (Gt II) en droge heide (Gt IV/VI). De soortenrijke 
vennen, blauwgraslandvegetaties en oevervegetaties worden op dit schaalniveau niet onderscheiden. Een 
20-tal van de aangetroffen kenmerkende soorten van deze vegetaties zijn EKI-soorten, ruim 2x zoveel als 
de wel onderscheidde droge en natte heidevegetaties samen. Conclusie is dan ook dat met het huidige 
schaalniveau van 250x250 meter niet de vegetaties met dominante natuurwaarde (in termen van EKI-
soorten) worden onderscheiden. Op een fijnschaliger niveau zijn met landelijke bestanden zoals het 
LGN3+ deze systemen wel herkenbaar.     
 
Voorbeeld 3. 
In het blauwgraslandresevaat het Stelkampseveld (Gelderland) is met behulp van vegetatieopnamen in 
een transect van ca. 200 – 250 meter lang de aldaar voorkomende vegetatie in beeld gebracht. De hoogte 
verschillen in het terrein bepalen de zonering van de vegetatie. Op de hoogste delen komen droge 
vegetaties voor (droge heide, kapvlakte van droge zandgrond), in het laagste gedeelte liggen floristisch 
waardevolle blauwgraslandachtige vegetaties (met Spaanse ruiter, Welriekende nachtorgis, Veelkleurige 
orchis, Veenbies en Klokjesgentiaan) rondom een ven (Figuur 3). Op basis van het o.a. het dominante 
vegetatiestructuurtype (in LGN2) wordt de desbetreffende 250x250 metergridcel in SMART getypeerd 
als droog (GT-klasse 4) loofbos op zandgrond. De florisitisch waardevolle natte en vochtige vegetaties 
worden dus niet onderscheiden. In het terrein komt een twintigtal EKI-soorten voor (FLORON, 1997). 
Slechts 18% van deze soorten komt voor in het drogere deel, in het nattere deel komt daarentegen 91% 
voor. Van de 14 EKI-soorten die specifiek zijn voor de hogere zandgronden is dit 7% in het drogere deel 
en 93% in het nattere deel. Bij het huidige schaalniveau wordt de aanwezige natuurwaarde (en de 
mogelijke verandering daarin bij b.v. verdroging of vermesting) niet juist voorspeld. Ook hier zal met een 
schaalniveau van 25x25 meter de vegetatie, natuurwaarde en de gevoeilgheid daarvan goed in beeld 
gebracht worden. 

 
Figuur 3 . Transect door het Stelkampsveld met ligging van de vegetatie-opnamen en het aantal EKI- 
   soorten (analoog aan FLORON, 1997) in relatie tot de hoogte ten opzichte van de  

  grondwaterstand (GVG). Met behulp van de GT-klasse van de bijbehorende 250x250-metercel  
  wordt  alleen het hogere, droge deel –met veel minder EKI-soorten- beschouwd vrij naar  
  figuur 5.5 uit NOV-rapport 3.3, niet op schaal). 
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3.1.1 Conclusie  
Modellering van terrestrische vegetaties (in b.v. termen van EKI-soorten, doelsoorten) vereist 
een voldoende fijnschalig rekenniveau omdat op korte afstand de vegetatie verschilt in:  
(a) de soortensamenstelling en natuurwaarde;  
(b) de onderliggende abiotische omstandigheden; 
(c) het type en de gevoeligheid voor milieubedreigingen.  
Ook de met NVEG te beschouwen ingrepen/Ver-thema’s stellen eisen aan het rekenniveau. 
Met name verdroging (grootschalige wateronttrekking maar gedifferentieerde effecten op de 
natte delen) en beheer (variatie op perceelsniveau) spelen op een fijnschaliger niveau 
(verdroging met grootschalige wateronttrekking maar gedifferentieerde effecten op de natte 
delen en beheer met minimaal variatie op perceelsniveau) dan bijvoorbeeld verzurende en 
vermestende depositie en klimaat.    
 

3.1.2 Aanpak 
Voor het adequaat beschrijven/modelleren van terrestrische vegetatie ten aanzien van 
natuurwaarde (op basis van soorten) en bedreiging wordt in NVEG een kleinste 
rekeneenheid van 25 x 25 m vereist. Hier wordt gesproken over ‘kleinste eenheid’ omdat 
voor sommige –homogenere- systemen (b.v. bossen op hogere zandgronden) een dergelijk 
detail niet noodzakelijk is en gerekend kan worden met een groep van cellen. Het 
presentatieniveau ligt echter op 1x1km en/of 250x250meter. Het rekenniveau van 25x25-
meter sluit niet alleen goed aan bij eisen t.b.v. modellering van natuurwaarde van de flora 
maar ook bij het detailniveau van: (1) gewenste invoer voor modellen van vennen en fauna 
(box 4), (2) landelijke bestanden zoals het Actuele Hoogtebestand van Nederland (AHN), 
topografische kaarten en LGN3+, (3) metingen in het veld (abiotische puntmetingen en 
vegetatieopnamen in plots van 2 x 2 m tot 16 x 16 m) waardoor validatiemogelijkheden sterk 
verbeteren, (4) procesmodellen voor bodem en vegetatie (o.a. SMART/SUMO), (5) door 
MOVE gebruikte basisinformatie van vegetatieopnamen (gem. tussen 4 en 250m2).  
 
De haalbaarheid voor het hanteren van een fijne gebiedsschematisatie voor landelijke 
modellering wordt hoog ingeschat mede als gevolg van databeschikbaarheid (AHN, LGN3+) 
en bevindingen met DEMNAT. Door het gebruik van hoogte-informatie, zoals ook aanwezig 
in het Actuele Hoogtebestand van Nederland, zal een aanzienlijke verbetering van de 
informatie over ligging, areaal en vochtcondities van ecosystemen worden verkregen 
(Spieksma en Schouwenaars, 1997). Figuur 3 laat globaal zien hoe met gebruik van 
informatie over grondwaterstand en gedetailleerde informatie over maaiveldhoogte 
grondwaterafhankelijke ecosystemen in beeld gebracht kunnen worden. Door de combinatie 
van informatie uit LGN3+, topografische kaarten, FLORBASE en andere vegetatiekaarten 
kan tevens gedetailleerde modelinvoer wat betreft vegetatiestructuurtype verkregen worden.  
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3.2 Detailniveau causaliteitsketen 
In de bestaande modellen wordt de relatie tussen ingreep en effect op verschillende wijze 
berekend. SMART/MOVE gaat uit van gedetailleerde landsdekkende procesmodellering van 
standplaatsfactoren. De wens om processen te modelleren komt vooral voort uit het gegeven 
dat de interacties tussen verzuring, vermesting en verdroging (c.q. multistress benadering) op 
een adequate wijze gemodelleerd moeten kunnen worden en tijdsafhankelijkheid in beeld 
gebracht kan worden. Daarentegen is het modelleren van fijnschalige processen op landelijke 
schaal tamelijk complex en weinig robuust. In DEMNAT wordt gewerkt met vaste dosis-
effect relaties. Nadeel is dat hiermee de interacties tussen verzuring, vermesting, verdroging 
en beheer niet in kaart gebracht kunnen worden en tijdsafhankelijkheid moeilijk in beeld 
gebracht kan worden. Daarnaast dragen eenmalig vastgestelde dosis-effect relaties niet bij 
aan een verdere kennisontwikkeling omtrent ingreep-effect relaties en sluiten ze minder goed 
aan bij wetenschappelijk onderzoek gericht op het doorgronden van ecologische processen.  
 

3.2.1 Aanpak 
In NVEG wordt de effectmodellering beschouwd door de –te verbeteren versie van de- 
procesmodellen SMART/SUMO. Voor ecosystemen waar de procesbenadering wordt 
bemoeilijkt door het ontbreken van proceskennis zal aanvullend gebruik gemaakt worden van 
empirische modellen/verbanden (cq. regressieverbanden tussen stuurvariabelen en 
effectvariabelen). Bij het ontbreken van empirische modellen zal gebruik gemaakt worden 
van expert-relaties.  
Met een geautomatiseerde procedure zullen in NVEG de uitkomsten van het te verbeteren 
procesmodel SMART/SUMO gebruikt worden om reprofuncties af te leiden tussen 

Tekstbox 4. Motivatie voor keuze rekenniveau (25x25meter) voor nationale 
modellering van de vegetatie: Aanvullende eisen t.a.v. rekenniveau voor 
ecosystemen die beschouwd worden met modellen waarvoor NVEG 
toeleverd aan zal zijn 
 
Vennen: Natuurwaarde van vennen en de reactie daarvan bij verandering van m.n. atmosferische 
depositie is met name afhankelijk van de inval van organisch strooisel uit de direct omringende 
terrestrische vegetatie (Wortelboer, 1998). De modellering van de vegetatie van deze strook van 5 
tot 10 meters naast ven is onontbeerklijk voor een goede inschatting van de toestand van het ven. 
 
Fauna: Het voorkomen van vlinders (en vele andereinsektensoorten) is in belangrijke mate 
afhankelijk van aanwezigheid van verschillende vegetatietypen (en afzonderlijke plantensoorten) 
binnen de leefomgeving die ca. 1 á 2 ha groot is (b.v. bladeren van bomen als voedsel voor rupsen 
en bloemrijke heiden/graslanden voor vlinders). Een zeer groot deel van de Nederlandse 
vlindersoorten komt voor in overganggebieden tussen verschillende vegetatiestructuren zoals 
zoomvegetaties, bosranden en overgangen van  heide naar bos (Vlinderstichting, 1997). Met name 
de voorspelling van deze randen binnen het leefgebied van de vlinders behoeft een fijner 
schaalniveau.  
Ook voor reptielen en amfibieën geldt dat het voorkomen in belangrijke mate afhankelijk is van de 
aanwezigheid van verschillende (vegetatie)structuurtypen (water voor het leggen van eieren, open 
vegetaties voor temperatuurregulatie etc) binnen hun directe leefomgeving (ca. 1 á 2 ha). 
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stuurvariabelen en operationele standplaatsfactoren. Deze reprofuncties beschrijven de 
effectvariabelen (bodemcondities, vegetatiestructuur, vegetatiesamenstelling) als (multi-
variate) functie van de ingreepfactoren: waterhuishouding (grondwaterstand, kwel), 
atmosferische depositie, bodemtype, vegetatie(successie) en beheer (plaggen, maaien, 
begrazen). De geautomatiseerde methode vereenvoudigt de manier om de reprofuncties te 
verbeteren wanneer voortschrijdende verbeteringen in onderliggende procesmodellering 
hebben plaats gevonden. De inzet van de reprofuncties in NVEG zijn benodigd om de 
onderliggende procesmodellering snel inzichtelijk (ook voor de buitenwacht) en toetsbaar te 
maken (in gebruikersvriendelijke IT-schil wordt daartoe een viewer opgenomen die de 
gewenste functies in beeld brengt). Daarnaast kan door inzet van de reprofuncties i.p.v. de 
procesmodellering waarschijnlijk aanzienlijke tijdwinst geboekt worden bij het beantwoorden 
van ad-hoc vragen en het gebruik van een fijnschalige gebiedsschematisatie. In de uitwerking 
van deelprojecten op dit gebied zal het e.e.a. nog methodisch uitgezocht moeten worden. 
 

3.3 Detailniveau vegetatiesamenstellingmodellering 
MOVE kan per afzonderlijke plantensoort de kans op voorkomen berekenen als functie van 
een combinatie van standplaatscondities. In DEMNAT wordt daarentegen een relatie gelegd 
tussen standplaatscondities en de conditie van groepen van soorten (ecotooptypen). Voordeel 
van het werken met afzonderlijke soorten is dat dit de functionele ecologische eenheden zijn 
die reageren als reactie op milieuveranderingen. Deze aansluiting bij de causaliteitsketen 
verhoogt de toetsbaarheid en o.a. de flexibiliteit t.a.v. te genereren modeluitvoer (b.v. t.a.v. 
doelsoorten, EKI, natuurdoeltypen, waardplanten voor vlinders e.d.). Desalniettemin zijn er 
op basis van praktische en inhoudelijke redenen (zie bijlage 3) ook goede gronden om 
uitspraken te kunnen doen over soortengroepen (b.v. functionele groepen bv. ecologische 
soortengroepen). Daarnaast biedt de ecotooptypologie, zoals gebruikt in DEMNAT, goede 
mogelijkheden voor het opzetten van een optimale ruimtelijke schematisatie van de 
geografische basis informatie over verspreiding van vegetaties. 
 

3.3.1 Aanpak 
In NVEG zal voor de biotische responsberekening worden uitgegaan van soortsspecifieke 
responsiecurves uit MOVE die gebruikt zullen worden voor het afleiden van responsie van 
(o.a. ecologische) soortengroepen en natuurwaarden. Essentieel hiervoor is dat de respons-
vergelijkingen uit MOVE beter gevalideerd en waar nodig verbeterd worden. Ten behoeve 
van de controleer- en toetsbaarheid zullen in de gebruikersvriendelijke IT-schil de respons-
curves van soorten en soortengroepen gevisualiseerd kunnen worden. Daarnaast zullen in een 
aparte module met geautomatiseerde procedures responsies van afzonderlijke soorten 
omgezet worden in responsies van samen te stellen groepen van soorten (primair associaties, 
ecotopen en natuurdoeltypen). 
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3.4  Samenvattend  
NVEG is een integratie van de SMART/MOVE en DEMNAT benadering, waarbij met het 
grondig verbeterde SMART2-model (o.a. door inbreng van een realistisch 
vegetatieontwikkelingsmodel –SUMO- en een betere koppeling met de hydrologie) 
reprofuncties worden afgeleid die in combinatie met fijnschalige geografische informatie 
(w.o. de actuele hoogtekaart, LGN3+ en FLORBASE) toetsbare gegevens levert over 
verschillende niveaus van de causaliteitsketen (abiotiek, vegetatiestructuur, 
vegetatiesamenstelling, natuurwaarde). 
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4. Relatie met instrumentarium van planbureau’s en  
RWS 
 

4.1 Hydrologische modellen 
Voor ecologische effectvoorspelling in NVEG wordt het model gekoppeld met een landelijk 
grondwatermodel. Bij RIZA zijn hiertoe twee modellen ontwikkeld: NAGROM voor het 
grondwater in de diepe ondergrond, en MOZART voor het water in de onverzadigde zone. 
Deze modellen zijn verbonden via MONA, een ‘GIS-interface’. Bij het RIVM wordt LGM 
als standaard toegepast. In de ontwikkeling van NVEG zullen technische 
koppelingsmogelijkheden gerealiseerd worden met beide systemen. Tevens zal aandacht 
uitgaan naar de optimalisering van inhoudelijke aspecten van die koppeling. De schaal van de 
hydrologische modellen is veelal te grof en de uitkomsten zijn, zeker in absolute zin, te 
onbetrouwbaar voor ecologische-effectvoorspelling. De verwachting is dat voor landelijke 
hydrologische modellen maximaal een resolutieniveau van 250x250 haalbaar is. Bij het LGM 
speelt nog mee dat het model geen onverzadigde zone beschouwt, hetgeen de voorspelling 
van ecohydrologische relevante parameters bemoeilijkt. Knelpunten wat betreft schaalniveau 
worden versterkt wanneer met NVEG voor fijnschalige vegetatie-eenheden gerekend gaat 
worden. Gebruik van informatie over de maaiveldhoogte (met het AHN) zal het bestaande 
probleem verkleinen. In contact met hydrologen zal worden aangedrongen op verbetering van 
de ecohydrologische modellering, waarbij die  ontwikkeling zelf buiten het 
(onderzoeks)domein van NVEG valt. 
 

4.2 Depositiemodellen 
NVEG zal gekoppeld worden met de standaard landelijke depositiebestanden en modellen 
van het RIVM (zoals OPS). Naast technische aspecten van deze koppeling zal in NVEG-
verband ook aandacht besteed worden aan (mogelijke) inhoudelijke knelpunten. Van belang 
zijn met name vergroting van de consistentie op het gebied van ruwheid en depositie-invang 
en de verschillen in schaalniveau. In het kader van NVEG zullen samenwerkingsprojecten 
opgestart worden ten behoeve van verkenning en oplossing van mogelijke knelpunten. 
Gemeld kan worden dat momenteel gewerkt wordt aan de verfijning van het rekenniveau van 
de depositiemodellen naar 1x1-kilometer. Met gebruik van (afgestemde en goed 
onderbouwde) ruwheidsgegevens is verdere detaillering mogelijk.  
 

4.3 Fauna- en Natuurwaarderingsmodellen 
Uitkomsten van NVEG op het niveau van vegetatiestructuur moeten gebruikt kunnen worden 
als invoer voor het faunamodel LARCH (kerninstrument van het NPB voor Fauna 
terrestrisch, Van Hinsberg et al., 1999). Tevens moet zoveel mogelijk geanticipeerd worden 
op koppeling met het in vlindermodel, dat in opdracht van het natuurplanbureau wordt 
ontwikkeld. 
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Uitkomsten van NVEG op het niveau van vegetatiesamenstelling moeten gebruikt kunnen 
worden als invoer voor de natuurwaarderingsmodel BIODIV van het RIVM ten behoeve van 
berekening van de EKI en de natuurwaarderingsmethode van het RIZA gebaseerd op 
samenstelling van ecotopen.  
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5. Deelprojecten 
I.r.t. de modulaire modelontwikkeling en -opbouw zijn een aantal typen deelprojecten te 
onderscheiden:  
(1) Geografische basisinformatie. Hieronder vallen deelprojecten t.b.v. (a) verfijning en 

verbetering van de grondwaterstandenkaart (door combinatie met de actuele hoogtekaart), 
(b) verfijning en verbetering van de vegetatiestructuurkaart en (c) de aansluiting van 
grondwaterstandenkaart en vegetatiekaart en toetsing en verbetering van beide kaarten 
o.b.v. FLORBASE.  

(2) Abiotische standplaatsmodellering. Hieronder vallen de deelprojecten t.b.v. (a)  
aansluiting met modellering van de onverzadigde zone, (b) verbetering van de 
procesmodellering van SMART op het gebied van geconstateerde gebreken in m.n. de 
modellering van natte systemen en stikstofmodellering –e.v.t. door inbreng van expert-
regels-, (c) validatie en verbetering o.b.v. meetreeksen en andere wetenschappelijke 
procesmodellen zoals NUCOM (LUW), (d) opstelling van effectmodellen voor niet 
procesmatig te modelleren systemen en (e) ontwikkeling van een procedure en module 
waarmee op geautomatiseerde wijze reprofuncties afgeleid en gevisualiseerd kunnen 
worden.   

(3) Vegetatiestructuurmodellering. Hieronder vallen de deelprojecten t.b.v. (a) verbetering 
van de vegetatiestructuurontwikkeling in samenhang met de door SMART gemodelleerde 
stikstofbeschikbaarheid en (b) validatie met meetreeksen en andere wetenschappelijke 
procesmodellen zoals NUCOM (zie ook 2c).   

(4) Vegetatiesamenstellingmodellering. Hieronder vallen projecten t.b.v. (a) verbetering en 
validatie van soortsmodellen volgens MOVE-concept (gebruik makend van de resultaten 
van het project ‘afstemming biotische responsmodules MOVE en DEMNAT’, (b) 
ontwikkeling van een procedure en module voor het maken en visualiseren van 
responsfuncties voor groepen van soorten (w.o. ecotoopgroepen) en (c) verbetering en 
validatie van de koppeling tussen  abiotische informatie en vegetatiesamenstelling. 

(5) De hier niet in detail beschouwde faunamodellering en natuurwaardering. Met behulp 
van overleg (zie organisatieschema) zal de aansluiting bewaakt worden tussen bestaande 
en –in ander verband- te ontwikkelen faunamodellen en natuurwaarderingsmodellen. 

(6) Overkoepelende IT-schil. Hieronder vallen deelprojecten t.b.v. verbetering van de IT-
schil van de Natuurplanner. Wenselijk is om GIS en analyse mogelijkheden van deze IT-
schil t.z.t. uit te breiden voor de wensen van NVEG. De IT-schil zal daarnaast faciliteren 
in het databeheer van de verschillende modulen. 

(7) Koppeling met depositie- en hydrologiemodellen. Hieronder vallen deelprojecten met tot 
doel de datastromen te stroomlijnen en de communicatie/samenwerking ten behoeve van 
oplossing van inhoudelijke knelpunten bij de koppeling te verbeteren. Concrete 
deelprojecten voor oplossing van de eigenlijke depositie- en hydrologiemodellering 
vallen niet onder het domein van NVEG.  

Een aantal van deze deelprojecten is inmiddels uitgewerkt in conceptvorm, daarbij zijn in een 
aantal gevallen mogelijke methodische alternatieven benoemd die in een pilotstudie 
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vergeleken dienen te worden. Één van die pilots betreft de verdere uitwerking van het 
modelconcept en een review daarvan door nationale en/of internationale experts. Andere 
pilots betreffen de methodische uitwerking van de verfijning van de gebiedschematisatie voor 
vegetatie, abiotiek en de match daartussen.  
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6. Organisatie  
Voor de organisatie omtrent de ontwikkeling van NVEG wordt een structuur voorgesteld die 
direct aansluit bij het organisatieschema van de werkgroepen ecologische modellen ten 
behoeve van Milieu- en Natuurplanbureau (figuur 4).  De organisatie volgt de modulaire 
opbouw van NVEG.  

J.Wiertz  org5

Advies groep Ecologische Modellen en Meetnetten

DUIN/CUI

Organisatie schema aansturing/coordinatie van werkgroepen ecologische modellen
ten behoeve van Milieu en Natuur planbureau

Concept

Project Ecologische modellen

IT  DSS Geodata
 Terraplanner

werkgr.
    leider

Abiot. + 
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Vegetatie Fauna Begrazing/
  predatie

Waardering

SMART- 
MEST-
    SUMO

werkgr.
   leider
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 NPNORM

werkgr.
   leider
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werkgr.
    leider

GRAZER-
     GAP

werkgr.
   leider

BIODIV

werkgr.
   leider
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    planner

werkgr.
    leider

Klankbord
      groep

Lab.hfd .

Werkoverleg  terrestrisch

 
Figuur 4. Organisatieschema. Met gestippelde vlakken zijn de werkgroepen weergegeven die zich bezig houden 

  met het aquatische deel. De grijze vlakken zijn de werkgroepen die geen onderverdeling kennen naar 
  terrestrische of aquatische milieus.   

 
Ontwikkeling van de afzonderlijke modules van NVEG vindt –in onderlinge samenwerking- 
plaats in m.n. de werkgroepen ‘Vegetatie’ (deelprojecten 1 en 4), ‘Abiotiek en Biomassa’ 
(deelproject 2 en 3). IT-ontwikkeling vindt plaats in de werkgroep ‘IT DSS Natuurplanner’. 
Onderzoekers van RIVM, RIZA en DLO zullen de diverse werkgroepen trekken. 
Afstemming (instituutsoverstijgend) tussen deze werkgroepen vindt plaats in het 
‘werkoverleg terrestrisch’ en door vertegenwoordiging van werkgroepleiders in de 
verschillende werkgroepen. De precieze samenstelling van de werkgroep hangt af van aan 
welke NVEG-module wordt gewerkt. Wanneer wenselijk kunnen begeleidingscommissies 
worden samengesteld uit een redelijk onafhankelijke club deskundigen (bijv. onderzoekers, 
modelleurs afkomstig van universiteiten of adviesbureaus). Deze begeleidingscommissies 
geven (onafhankelijk) informatie aan de werkgroep en advies over de betrouwbaarheid en 
inzetbaarheid (verantwoord gebruik) van NVEG in het ‘werkgroepoverleg terrestrisch’.  
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7. Middelen 
 
Voorlopige raming van de middelen van de verschillende instituten zal plaatsvinden in de 
komende vergadering van het ‘werkoverleg terrestrisch’ (dec 1999). Geïnventariseerd zal 
worden wat uit lopende projecten samengebracht zou kunnen worden. Het gaat daarbij om 
projecten in MAP-SOR, MAP-NAT, DWK-programma’s 315 (Milieu planbureau functie), 
319 (biodiversiteit), 325 (productie natuurplanbureau), 360 (ecologie en groene ruimte), 
Strategische expertise ontwikkeling (SEO)-onderzoek en onderzoekbudget  van RIZA.  
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8. Tijdsplanning 
 
NVEG zal gereed moeten zijn voor toepassing in het kader van NVK2005. Bij uitwerking 
van de deelprojectplannen (begin 2000) dient een gedetailleerde raming gemaakt te worden 
van de benodigde tijd en financiële middelen. Daarbij dienen tevens de tussen- en 
eindproducten nader gespecificeerd te worden. Voorlopig wordt het onderstaande tijdsschema 
haalbaar geacht, uitgaande van continuering van de inzet van middelen zoals momenteel 
gebruikt in projecten ten behoeve van SMART, SUMO, MOVE, DEMNAT en bijbehorende 
geodata. 
 

8.1 Voorlopig tijdsschema 
1999 Pilot project ten behoeve van nut/noodzaak en methodeontwikkeling  

toepassing AHN in NVEG. 
2000 Pilots ten behoeve van gebruik begroeiingkaarten, top-10 informatie en 

FLORBASE. Project met tot doel uitwerking van modelconcept. Eind 
2000/begin 2001 gevolgd door project voor bouw van prototype. 

2001 Pilots voor procesmodellering, inbreng expert-relaties in procesmodellering en 
afleiding reprofuncties. 

2002 Afbouw en operationalisatie NVEG. 
2003 Test en validatie NVEG in samenhang met gekoppelde modellen zoals 

LARCH en BIODIV. 
2004  Productie voor NVK2005. 
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Bijlage 2  Modeleisen 
 Het model dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen: 
• Het model moet geschikt zijn voor multi-stress berekeningen t.b.v. effectvoorspelling en 

dominante stress analyse. 
• Het model moet vlakdekkend kunnen rekenen. Het model moet toepasbaar zijn voor 

natuurgebieden maar ook voor de ‘witte gebieden’ (gebieden buiten de EHS) waarin 
belangrijke natuurwaarden kan voorkomen. Het model moet ook ingezet kunnen worden 
voor berekening van potenties voor natuurontwikkeling (omzetting landbouwgronden 
naar natuur). 

• Het model moet koppelbaar zijn het (1) het standaard hydrologisch instrumentarium van 
zowel RIZA (modellentrein NAGROM-MONA-MOZART) en RIVM (LGM) en (2) de 
depositiemodellen van het milieuplanbureau.  

• Het model moet koppelbaar zijn aan de faunamodellen (LARCH) uit het 
kerninstrumentarium van het planbureau.  

• Het model moet snel kunnen rekenen op een PC. (richtlijn: binnen één nacht dient een 
landelijk scenario doorgerekend te kunnen worden, zodat de resultaten snel gepresenteerd 
en beoordeeld kunnen worden). Het model moet te bedienen zijn bij RIVM, RIZA en 
ALTERRA (IBN-DLO, SC-DLO). 

• Het model moet eenvoudig te bedienen zijn. Er moet een gebruikersvriendelijke schil om 
het model zitten met GIS-functionaliteiten.  

• Het model moet (in zijn totaliteit) valide uitkomsten leveren. Modelontwikkeling dient 
gestuurd te worden door validatie van tussen- en einduitkomsten. Met behulp van de 
gebruikersschil dienen de tussen- en einduitkomsten op geautomatiseerde wijze snel en 
eenvoudig gepresenteerd (b.v. als (repro)functies tussen de belangrijkste stuurvariabelen 
en milieu- en natuurkarakteristieken) en geanalyseerd (b.v. vergelijking met 
onafhankelijke (monitorings)gegevens) te kunnen worden. Onafhankelijke 
adviescommissies zullen betrokken worden bij de modelontwikkeling en -validatie. 

• Beheer (w.o. versiebeheer) en onderhoud moet goed geregeld zijn. Per modelversie dient 
een goede documentatie te verschijnen t.b.v. zowel de wetenschappelijke onderbouwing 
als het praktische gebruik. De software-matige ontwikkeling dient aan te sluiten bij de 
principes van ‘Good Modelling Practice’ en als  zodanige in aanmerking te komen voor 
een STOWA-keurmerk. Vanuit het RIVM gelden tevens de kwaliteitseisen van ISO9001 
en het kwaliteitssysteem voor planbureaumodellen. 

• Het model moet bruikbaar zijn voor het landelijke schaalniveau. In tweede instantie zou 
het model ook inzetbaar moeten zijn voor het regionale schaalniveau (delen van 
provincies). Het rekenniveau moet aansluiten bij het niveau waarop de gemodelleerde 
ecologische processen spelen. Het presentatieniveau kan grofschaliger (bijv. 250x250 m). 

•  Het model moet gebruik maken van de reeds beschikbare gegevens en inzichten. Er dient 
bij de modelontwikkeling wel geanticipeerd te worden op gegevens die binnen een 
redelijke termijn beschikbaar komen. Het model dient zoveel mogelijk gebruik te maken 
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van bestaande inzichten zoals vastgelegd in de bestaande modellen. De gebreken van de 
te gebruiken bestaande methoden dienen daarbij opgelost te worden.   

• De modelresultaten moeten controleerbaar en valideerbaar zijn. Zo moeten 
modelontwikkelaars in staat zijn om onverwachte modelresultaten snel te kunnen duiden. 
De controleer- en valideerbaarheid vereisen een zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijk 
model, dat een zodanige resolutie in de tijd en ruimte heeft (of kan aannemen) en direct 
aansluit bij de causaliteitsketen, dat uitkomsten gemakkelijk met meetgegevens uit deze 
keten kunnen worden vergeleken. Het moet mogelijk zijn de berekening van ingreep tot 
effect in een landelijke rekencel te volgen, waardoor het mogelijk is validatie in case-
studies uit te voeren voor concrete (natuur)gebieden. Daarnaast is het wenselijk dat het 
model ook tijdsafhankelijk kan rekenen waardoor de modeluitkomsten met korte 
meetreeksen vergeleken kunnen worden. 

• Het modelconcept moet zo eenvoudig mogelijk de (complexe) realiteit beschrijven. 
M.a.w. het model moet niet onnodig complexer zijn dan de ecologische kennis of 
invoergegevens verantwoorden.  

• Het model dient modulair gestructureerd hetgeen projectmatige modelontwikkeling 
mogelijk maakt. De verschillende functionele eenheden in de causaliteitketen dienen in 
afzonderlijke modulen beschouwd te worden, hetgeen (parallele) modelontwikkeling in 
de afzonderlijke instituten vergemakkelijkt. Onderscheiden worden: 

(1) de overkoepelde IT-schil;  
(2) de geografische basisinformatie;  
(3) de abiotische standplaatsmodellering;  
(4) de vegetatie-ontwikkelingsmodellering;  
(5) de vegetatiesamenstellingmodellering en;  
(6) de hier niet verder beschouwde faunamodellering en natuurwaardering.  

Door de modulaire opbouw zal modelontwikkeling projectmatig kunnen plaatsvinden. De 
ontwikkeling van ieder deel zal getrokken worden door een werkgroep van onderzoekers 
uit de verschillende instituten. De verschillende werkgroepen zullen vertegenwoordigd 
worden door één van die onderzoekers. De werkgroepen zullen rapporteren aan elkaar als 
mede aan een stuurgroep die de afstemming bewaakt. De verschillende werkgroepen 
zullen bijgestaan worden door onafhankelijke adviesgroepen die de wetenschappelijke 
inhoud bewaken en advies kunnen uitbrengen naar zowel de project- als stuurgroep.   

• De inspanningen van de modelontwikkelingen dienen zowel een korte termijn als een 
lange termijn nut te hebben. Beoogd wordt dat na ca. 5 jaar het nieuwe model wordt 
opgeleverd. Op kortere termijn zullen de inspanningen leiden tot een verbeterde validatie 
van het kerninstrumentarium als mede tot verbeterde basis informatie en hechtere 
samenwerkingsverbanden tussen RIZA, ALTERRA (IBN-SC, IBN-DLO) en RIVM op 
het punt van vegetatiemodellering. 
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Bijlage 3  Soorten vs. soortengroepen 
Hoewel de modellering van standplaatsfactoren op landelijke schaal het grootste probleem 
vormt om tot een zinvol nationaal vegetatie voorspellingsmodel te komen zijn er ook  
knelpunten t.a.v. de modellering van de vegetatierespons. In MOVE worden uitspraken 
gedaan over soortengroepen (b.v. natuurdoeltypen) o.b.v. gecombineerde uitspraken over 
relaties tussen standplaatscondities (in termen van Ellenbergwaarden) en afzonderlijke 
plantensoorten. In DEMNAT wordt direct gewerkt met relaties tussen het voorkomen van 
soortengroepen (ecotopengroepen) en standplaatsfactoren. Een verschil tussen beide 
systemen is: 
a) MOVE doet voor afzonderlijke soorten voorspellingen, terwijl het ecotopensysteem met 

soortengroepen werkt. 
b) De manier waarop binnen MOVE veranderingen in standplaatsfactoren worden vertaald 

naar veranderingen in de vegetatiesamenstelling verschilt aanmerkelijk van hoe dat binnen 
DEMNAT gebeurt. MOVE maakt via regressie een koppeling met standplaatsfactoren in 
termen van Ellenbergwaarden, terwijl het Leidse ecotopensysteem naast Ellenbergwaarden 
ook andere indicatieschalen gebruikt, maar dan alleen voor de ordinatie van soorten naar 
ecologische groepen waarbij discrete klassen zijn gehanteerd. Er is gebruik gemaakt van 
slechts een beperkt aantal klassengrenzen omdat het onderscheiden van zeer veel 
klassengrenzen geen meerwaarde oplevert. Het ecotopensysteem wordt er complexer van 
en de klassengrenzen zijn in de praktijk (in het veld) niet te toetsen. Het hanteren van deze 
klassengrenzen betekent overigens niet dat de effectvoorspelling ook in discrete stappen 
plaatsvindt.   

 
Door te werken met afzonderlijke soorten is het mogelijk om: 
1. goed herkenbare (en goed toetsbare) eenheden in het model te kunnen onderscheiden; 
2. flexibel te zijn in de te genereren uitvoer. Het beleid kan bijvoorbeeld om uitvoer voor 

andere eenheden dan ecotopen vragen; 
3. een goede aansluiting te hebben op de EKI aanpak; 
4. informatie te kunnen toeleveren aan het soortsbeleid van LNV. 
 
Voorspellingen van afzondelijke soorten zijn daarentegen echter niet altijd betrouwbaar. 
Door combinatie van uitspraken over soorten zal de betrouwbaarheid van uitspraken over 
soortengroepen toenemen, als gevolg van uitmiddeling van soortspecifieke fouten 
(ecologische normen gebaseerd op soortengroepen zijn, vanwege de optelling van 
ecologische amplitudo’s, scherper gedefinieerd dan ecologische normen gebaseerd op 
afzonderlijke soorten)..  
 
Het werken met functionele groepen (bv. ecologische soortengroepen) biedt mogelijkheden 
t.a.v.:  
1. aansluiting bij de beschikbare standplaatsmodellen; 
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2. interpreteerbaarheid (gemakkelijker interpreteerbaar dan uitspraken over afzonderlijke 
soorten); 

3. ijking met FLORBASE-informatie (ijking aan bestaande verspreidingsinformatie van 
afzonderlijke soorten is veelal niet mogelijk); 

4. rekensnelheid (directe uitspraken over soortengroepen zijn sneller te maken); 
5. databeschikbaarheid (bij het leggen van relaties tussen de standplaatscondities en 

vegetatiesamenstelling o.b.v. literatuurgegevens is veel informatie beschikbaar over 
soortengroepen); 

 
Er is geen fundamenteel bezwaar om uit te gaan van de MOVE responsiecurves voor het 
afleiden van de vegetatierespons van (ecologische) sootengroepen. Essentieel is wel dat de 
responsies die zijn weergegeven per soort overeenkomen met de werkelijke respons. 
Hiervoor is het nodig om: 
1. systematische verschillen tussen responsies van soorten en soortengroepen te 

onderzoeken; 
2. eventuele fouten te verbeteren en; 
3. de uiteindelijke repons-functies waarmee gerekend wordt te publiceren en te visualiseren 

in het rekenmodel. (De optie binnen de Natuurplanner 1.0 waarmee een respons-curve 
eenvoudig kan worden gevisualiseerd is een goede werkwijze. Hiermee is voor de derden 
zichtbaar waarmee gerekend wordt.). 

 
Daarnaast dient een methode ontwikkeld te worden waarmee de responsies van afzonderlijke 
soorten op een geautomatiseerde wijze worden geaggregeerd naar soortengroepen.  
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