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Bosuitbreiding helpt te besparen op
gezondheidsuitgaven 
In ons recente Natuurrapport  bespreken we de ecologische,

maatschappelijke en economische voordelen van

bosuitbreiding.
 
Meer...

Tracking Invasive Alien Species (TrIAS) 
Het project TrIAS wil data rond invasieve soorten mobiliseren

en ontsluiten als open data, en deze gebruiken om

beleidsvragen te beantwoorden via reproduceerbare, open en

geautomatiseerde work�ows.
 
Meer...

Indicator in de kijker: visindex Zeeschelde 
De indicator trend visindex Zeeschelde geeft een

geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het

visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie.
 
Meer...

Essenziekte bedreigt de es in tal van
Europese landen 
Het boek ‘Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) –

Consequences and Guidelines for Sustainable

Management’, beschrijft de situatie van de essenziekte in een

twintigtal Europese landen en regio’s, waaronder ook

Vlaanderen en Wallonië.
 
Meer...

Wat is de waarde van natuur? 
Er is vaak discussie over wat nu de waarde van natuur is. Een

benadering via 'meervoudige waardering' biedt een uitweg: via
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die methode worden zowel  economische, ecologische als

sociale waarden transparant meegenomen  in een plan of

beslissing.
 
Meer...

Advies in de kijker: mogelijke impact
crematieas in natuurgebieden 
In dit advies onderzoeken we wat het e�ect kan zijn van het

uitstrooien van crematieas of het begraven van urnen in

openbare domeinen op bodem, grondwater, strooisellaag,

vegetatie en speci�eke soortgroepen.
 
Meer...

Geïntegreerd referentiemeetnet voor
zoetwatervissen in Vlaanderen 2013-2015 
In 2013 startte het INBO met het geïntegreerd

referentiemeetnet voor zoetwatervissen in Vlaanderen. In de

periode 2013-2015 werkten we een eerste

bemonsteringscyclus af voor de rivieren.
 
Meer...

Ontdekking zorgt voor uitbreiding
genenbank zwarte populier  

Recent werd  in de Koudenbergbeekvallei in het

Abdijlandschap A�igem een exemplaar van een zeldzame

zwarte populier ontdekt. 

Via stek zullen we de boom vermeerderen en toevoegen aan

de INBO-genenbank.
 
Meer...

Vlaamse overheid op Hunting Gent 2017 
Van 21 tot en met 23 april zal het INBO opnieuw samen met

het Agentschap voor Natuur en Bos een stand “Vlaamse

overheid” hebben op de jachtbeurs Hunting in Flanders Expo

in Gent. We plannen informatiesessies over het e-loket jacht

en de leeftijdsbepaling bij ree en everzwijn.
 
Meer...
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