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2.1 Inleiding

Het Natuurrapport moet de toestand van de natuur 
in Vlaanderen beschrijven, de veranderingen aangeven, het 
beleid evalueren en, rekening houdend met het beleid, de 
toekomstige evolutie voorspellen. W il het Natuurrapport 
meer zijn dan louter een verzameling van beschikbare 
gegevens, een soort stand van zaken van het natuuronder
zoek en -beleid, dan is een vlotte beschikbaarheid van goed 
interpreteerbare, kwantitatieve en beleidsrelevante data 
vereist over de toestand van de natuur (biotisch en abio- 
tisch), over de houding van de mens tegenover de natuur; 
over de inzet van middelen door het beleid, over de ver
wezenlijkingen door het beleid en over de invloed hiervan 
op de natuur Momenteel verloopt het verzamelen van 
gegevens nog niet systematisch; het is nog onvoldoende 
uitgebouwd of verfijnd.

Inventarisatie omvat het verzamelen van een set van 
kwantitatieve of kwalitatieve gegevens via een gestandaar
diseerde procedure, maar zonder enige vooronderstelling 
met betrekking tot wat men verwacht te vinden. Vaak 
wordt een inventarisatie herhaald om een tijdreeks te kun
nen opbouwen en zo variabiliteit en periodiciteit in een 
systeem te detecteren (695, naar 308). Inventarisatie geeft 
de algemene toestand van de natuur weer:

Monitoring is het op regelmatige tijdstippen gestan
daardiseerd beschrijven van parameters om met die verza
melde gegevens na te gaan in hoeverre er vooruitgang 
geboekt werd bij het realiseren van de doelen of de nor
men (308, 603). Biodiversiteitsdoelen en natuurgerichte 
normen kunnen in natuurstreefbeelden (de gewenste 
toestand van de patuur) worden vastgelegd en in het 
gebiedsgerichte beleid ingezet. Er horen bij voorkeur ook 
termijnen bij waarbinnen zij verwezenlijkt moeten 
worden. Alleen wanneer doelen en normen duidelijk 
gekwantificeerd zijn, kan monitoring plaatsvinden.

Evaluatie gaat een stap verder dan monitoring. Zij 
houdt een appreciatie in en geeft aanbevelingen voor het 
verdere verloop van de acties. Monitoring is een noodza
kelijk instrument voor de evaluatie, maar de evaluatie kan 
ook andere aspecten beschouwen. Ze plaatst de doelstel
ling in een ruimere context. Evaluatie kan zonder 
monitoring, maar is dan minder onderbouwd en bijgevolg 
minder betrouwbaar

Indicatoren zijn variabelen die in een zodanig verband 
staan met andere (complexen van) variabelen dat zij ons 
iets zeggen over de toestand van die (complexen van) 
variabelen. Tot de indicatoren en tot de informatie die ze 
verschaffen, behoren onder meer soorten, bepaalde ken
merken van soorten (b.v. reproductiecapaciteit), soorten- 
groepen, abiotische kenmerken en beleidskenmerken. Een 
soort kan een indicatie geven van (een integratie van) abi
otische kenmerken en vice versa. Een soort of een abio- 
tisch kenmerk kan ook een beleidsresultaat aanwijzen. Het 
gebruiken van zorgvuldig geselecteerde indicatoren ver
eenvoudigt de gegevensverzameling. Bij het selecteren van 
indicatoren houdt men best rekening met de meetbaar
heid ervan. Indicatoren kunnen op alle mogelijke ruimtelij
ke en temporele schalen worden ingezet. Niet alleen op 
Vlaams niveau, ook op federaal, Europees en internationaal 
niveau ontwikkelt men indicatoren. Zo kwamen indicato
ren voor de toestand van de natuur in Vlaanderen aan bod 
in enkele VLINA-projecten. Belangrijk voor het natuurbe
leid zijn de indicatoren die ontwikkeld worden door de 
O ESO  (I7 ), door het European Topic Centre on Nature 
Protection and Biodiversity (www.mnhn.fr/ctn/activities, 
raadpleging juni 2001 ) en door de Conferentie van deel
nemende partijen aan het Biodiversiteitsverdrag (www.bio- 
div.org/cross-cutting/indicators, raadpleging juni 2001). Het 
gebruik van indicatoren houdt steeds het risico in dat ze 
door de toegenomen beleidsaandacht ophouden indicator 
te zijn (zie 3.2.1 Soorten). Bij de evaluatie van de resulta
ten moet de indicator weer in zijn ruimere context 
geplaatst worden.

De huidige inventarisatie- en monitoringsinitiatieven 
verlopen vaak onafhankelijk van elkaar Indien men die waar 
mogelijk in ruimte en tijd op elkaar afstemt, levert dat bij
komende informatie op. Intensieve gegevensverzameling 
gaat nog een stap verder: men volgt in een beperkt aantal
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locaties een groot aantal parameters om verbanden te 
vinden tussen de verschillende veranderingen in de toestand 
van de natuur Eventueel bevestigt aanvullend onderzoek 
deze verbanden. Om de juiste middelen te kunnen inzetten 
moet het beleid oorzaken en gevolgen goed kennen.

Monitoring en evaluatie dienen in de eerste plaats om 
beleidsinterventies te sturen en feedback te geven ("direct 
learning", 35). Het MIRA en het IMARA zijn instrumenten 
om dit op een systematische manier te doen. Terwijl het 
MIRA over de milieuverstoringsketens rapporteert, con
centreert het NARA zich op de gevolgen ervan voor de 
natuur De nood aan een afzonderlijk Natuurrapport vloeit 
voort uit de complexiteit van de biodiversiteit. Naast bio- 
tische informatie bevat het N ARA ook abiotische informa
tie, voorzover die gegevens rechtstreeks relevant zijn voor 
de biodiversiteit en voorzover ze nog niet aan bod komen 
in het MIRA. In de praktijk verstrekt het MIRA doorgaans 
gebiedsdekkende abiotische informatie (ter evaluatie van 
de afstand tot milieukwaliteitsnormen en het algemene 
milieubeleid), terwijl in het NARA gebiedsgerichte verfij
ningen vooropstaan (ter evaluatie van de afstand tot 
natuurgerichte normen en het gebiedsgerichte beleid).

Vier vormen van gegevensverzameling ondersteunen 
het Natuurrapport:

1. inventarisatie, monitoring en evaluatie van de toestand 
van de natuur (biotisch en abiotisch);

2. intensieve gegevensverzameling van de toestand van 
de natuur en onderzoek van oorzaak-gevolgrelaties;

3. inventarisatie, monitoring en evaluatie van de houding 
van de mens tegenover de natuur;

4. inventarisatie, monitoring en evaluatie van de midde
len, producten en effecten van het beleid (waarbij de 
effecten opnieuw aansluiten bij de toestand van de 
natuur uit het eerste punt).

Deze vier vormen van gegevensverzameling onder
steunen respectievelijk hoofdstuk 4 ("Toestand en evolutie 
van de natuur"), hoofdstuk 5 (“Verstorings- en herstelpro
cessen”), hoofdstuk 6 (“Relatie mens en natuur”) en hoofd
stuk 7 (“ Beleidsevaluatie"). In dit tweede hoofdstuk gaan we 
verder in op deze vier vormen van gegevensverzameling en 
formuleren we een aantal gewenste doelstellingen.

Het Instituut voor Natuurbehoud ziet de stimulering, 
de coördinatie en deels ook de uitvoering van de gege
vensverzameling in functie van het Natuurrapport als één 
van zijn belangrijke taken. De inventarisatie van enkele 
aspecten van de biodiversiteit gebeurt momenteel door 
natuurverenigingen en wetenschappelijke instellingen, dik
wijls met de hulp van een groot aantal vrijwilligers. 
Meetnetten die abiotische informatie verstrekken, genieten 
veel meer professionele ondersteuning. Ze worden door
gaans opgezet door overheidsinstellingen (voornamelijk de

Instituut voor Natuurbehoud

VMM). Intensieve gegevensverzameling gebeurt meestal 
door wetenschappelijke instellingen. De monitoring van het 
beleid is gewoonlijk de verantwoordelijkheid van de uit
voerende overheden.

De toegankelijkheid van inventarisatie- en monitorings- 
data kan gegarandeerd worden door databanken (b.v. het 
Milieu Management Informatie Systeem of MMIS) of door 
periodieke verslagen (b.v.VRIND). Het MMIS beoogt vooral 
het linken van de databanken van meetnetten. Door een bij
komende afstemming (zowel inhoudelijk als ruimtelijk) van 
b.v. meetpunten en meetprogramma’s op elkaar; bestaat de 
mogelijkheid relaties tussen de informatie te analyseren.

Tot slot geven we een voorbeeld in verband met ver
zuring, vermesting en verdroging (tabel 2.1.1 ). Hieruit blijkt 
hoe het MIRA en het NARA elkaar aanvullen. Dikwijls zijn 
voor het NARA gebiedsgerichte verfijningen van abiotische 
data vereist waarover nu al in het MIRA gerapporteerd 
wordt. De informatie uit het MIRA volstaat immers vaak 
niet voor de interpretatie in functie van de natuur Zo 
bericht b.v. het MIRA over de gemiddelde verbetering van 
de oppervlaktewaterkwaliteit, die vooral het resultaat is 
van het wegwerken van zware vuilvrachten dankzij water
zuivering. Ondanks de verbeterende gemiddelden gaat de 
waterkwaliteit van de bovenlopen van zuivere beken met 
een rijke biodiversiteit door diffuse' verontreiniging achter
uit (zie 5.3 Vermesting). Voor de natuur in deze zuivere 
bovenlopen is een gebiedsgerichte verfijning van de meting 
van de waterkwaliteit noodzakelijk (extra meetpunten en 
meer gedetailleerde metingen). Gebiedsgerichte verfijningen 
van bestaande meetnetten worden normaal gezien bij 
voorkeur door de uitvoerders van de gebiedsdekkende 
meetnetten verricht. Zij hebben daarvoor immers de 
gepaste deskundigheid. De algemene milieukwaliteitsnor
men vormen een onderdeel van het algemene milieube
leid, terwijl natuurgerichte normen gedifferentieerd zijn en 
meestal deel uitmaken van het gebiedsgerichte beleid. 
Bepaalde natuurgerichte normen horen dus bij bepaalde 
kwetsbare gebieden. Er ontbreken nog heel wat natuurge
richte normen. Uit de tabel blijkt welke gegevensverzame
ling plaatsvindt, welke doelen en normen men voor ogen 
heeft, welke stappen binnen het lopende milieubeleidsplan 
gezet worden om de leemten in te vullen en welke infor
matie nog steeds ontbreekt.

2.2 Toestand van de natuur

Het rapporteren over de (biotische en abiotische) 
toestand van de natuur (inclusief de invloed van het beleid 
hierop) gebeurt via inventarisatie, monitoring en evaluatie. 
Kenmerkend voor de natuur is dat men rekening moet 
houden met processen en patronen die een zeer verschil
lende dynamiek in tijd en ruimte vertonen. De gegevens
verzameling moet aansluiten bij het aspect waarover men



Tabel 2.1.1: Voorbeeld van gegevensverzameling rond de gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging voor de biodiversiteit 
De stand, van zaken wordt cursief weergegeven. Wat specifiek in het NARA komt, is in kleur aangeduid. De termijnen die bij de 
doelen en de normen horen, ontbreken in deze tabel.

Inventarisatie / monitoring Doel / natuurgerichte norm (meestal 
gebiedsgericht gedifferentieerd)

TOESTAND VAN DE NATUUR
Soortendiversiteit 
en biotopen

Inventarisaties van een beperkte 
fractie van de soorten door 
natuurverenigingen en 
wetenschappelijke instellingen, 
meestal met medewerking van 
vrijwilligers: uitbreiding gewenst

Natuurstreefbeelden
verder te ontwikkelen op basis van natuurtypen 
(MBP-2) en ecosysteemvisies (MBP-2)

Atmosferische deposities Depostitiemeetnet verzuring (VMM, 
MBP-2) sinds kort operationeel 
gebiedsgerichte verfijning gewenst

Kritische last voor stikstof- en zuurdeposities: 
beschikbaar (MIRA)

Aanvoer nutriënten 
via grond- en 
oppervlaktewater

Model op basis van kennis 
ondergrond en watersysteem en 
kwaliteit grond- en oppervlaktewater 
gewenst
gebiedsgerichte verfijning gewenst

Kritische last voor stikstof beschikbaar (MIRA) 
kritische last voor fosfor en kalium gewenst

Kwaliteit oppervlaktewater Meetnet (VMM) operationeel 
gebiedsgerichte verfijning gewenst

Milieukwaliteitsnormen beschikbaar 
natuurgerichte abiotische grens- en 
streefwaarden: pilootproject gestart (MBP-2), 
moet verdergezet worden

Kwaliteit grondwater Meetnet (AMINAL, afdeling Water) 
operationeel
gebiedsgerichte verfijning gewenst

Milieukwaliteitsnormen beschikbaar 
Natuurgerichte normen gewenst

Kwantiteit oppervlaktewater Debietmeetnet en modelleringen 
gebiedsgerichte verfijning gewenst

Normen in functie van veiligheid en 
bevaarbaarheid
natuurgerichte normen gewenst

Kwantiteit grondwater Primair meetnet (AMINAL, afdeling 
Water) operationeel 
gebiedsgerichte verfijning = tertiair 
meetnet (IN) operationeel

Gewenste grondwatersituatie in 
natuurgebieden: pilootproject gestart (MBP-2), 
moet verdergezet worden

Toestand bodem Grootschalige screening (5 à 10 
jaarlijks):
- bossen: uitgevoerd binnen 
bosinventarisatie (AMINAL, afdeling 
Bos en Groen), in verwerking
- overige natuur: gewenst

Natuurgerichte abiotische grens- en 
streefwaarden: pilootproject gestart (MBP-2), 
moet verdergezet worden

«

R ESPO N S VAN HET BELEID
Beleidsrespons
(b.v. oppervlakte nulbemesting)

Gegevens van AMINAL, afdelingen 
Natuur, Bos en Groen, Water..., IN, 
IBW, VLM, VMM,... systematische 
opslag in databanken te organiseren

Doelstellingen i.v.m. middelen en producten in 
het beleidsproces: deze staan beschreven in 
beleidsplannen

OORZAAK-GEVOLG-RELATIES
Oorzaak-gevolg-relaties Intensieve monitoring:

bossen: operationeel (IBW )
overige natuur: in planfase (IN),
voorbereidende studie (MBP-2)

rapporteert.Voor de inventarisatie van echte langetermijn- 
processen (erosie en sedimentatie, bodemveranderingen, 
historische verontreinigingen, populatieschommelingen op 
lange termijn, etc.) zijn reconstructies van de historische 
toestand en vergelijking met het heden mogelijk op basis 
van historisch materiaal (kaarten, herbaria, etc.) en langlo
pende databanken. Monitoring gebeurt in functie van doel
stellingen op korte (enkele jaren), op middellange (2 tot 10 
jaar) en op lange termijn (meer dan 10 jaar) (701 ). De ter
mijn waarbinnen een doelstelling kan worden bereikt, hangt

af van de vereiste inspanning en van de snelheid waarmee 
het systeem reageert. De regelmaat waarmee gegevens 
verzameld moeten worden hangt hiermee samen. Voor 
bodems, die traag reageren op verstoring en herstel, vol
staat het een meting om de 5 à 10 jaar uit te voeren, ter
wijl oppervlaktewater veel meer metingen vereist. Men 
moet ook rekening houden met systematische dag- (dag 
versus nacht) of seizoenvariaties (winter versus zomer) en 
met onregelmatige fluctuaties (b.v. droge en natte jaren). 
Het aantal herhalingen op één meettijdstip en de ruimte-
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lijke spreiding hangen af van respectievelijk de ruimtelijke 
variabiliteit en de patronen.

Bepaalde initiatieven en voorstellen ondersteunen de 
periodieke beschrijving van de toestand van de natuur in 
Vlaanderen:

- De. decretale verplichting tot het volgen van aan- 
dachtssoorten, biotopen, waterstanden en de effecten 
van het natuurbeheer in erkende reservaten, levert 
allerlei gegevens op voor het Natuurrapport (zie 
evenwel ook 4.2 Soorten). De methodiek voor het 
volgen van waterstanden en aandachtssoorten is al 
gekend (695). Er wordt momenteel gewerkt aan een 
methodiek die toelaat de effecten van natuurbeheer te 
meten (MBP-2) (zie 5.9 Natuurbeheer; natuurontwik
keling en natuurinrichting).

- In aquatische systemen onderzoeken we hoe de 
bestaande biologische monitoring (Belgische 
Biologische Index) kan worden gebruikt of uitgebreid 
voor de monitoring van soorten of organismegroepen.

- Het periodiek vernieuwen van de Biologische 
Waarderingskaart (b.v. om de 10 à 15 jaar) met een 
onderling vergelijkbare methode kan een gebiedsdek- 
kend beeld van de verandering van biotopen in 
Vlaanderen weergeven.

- De rapportering van de abiotische toestand van de 
natuur vraagt een gebiedsgerichte verfijning van de 
bestaande milieumeetnetten (vnl. VMM en AMINAL, 
afdeling Water): meer meetpunten en meer (en soms 
minutieuzer opgemeten) indicatoren per meetpunt. 
Die hangen samen met de natuurgerichte normen die 
strenger zijn dan de algemene milieukwaliteitsnormen. 
Zij bevatten differentiaties naar gelang het natuur- 
streefbeeld en gelden alleen in bepaalde gebieden. 
Precies in deze laatste gebieden zijn de verfijningen van 
de meetnetten nodig,

- Tenslotte verdient het herhalen van oude gestandaar
diseerd uitgevoerde inventarisaties aanmoediging.

Gegevens over de toestand van de natuur zijn door
gaans thematisch (b.v. broedvogelinventarisatie, pH van 
bosbodems, versnipperingstoestand). Om adequaat met 
deze informatie te kunnen werken, is het nodig zoveel 
mogelijk het verzamelen van gegevens her en der op elkaar 
af te stemmen. Men moet altijd rekening houden met de 
bijzondere waarde van lange tijdreeksen. Zeker voor 
recent opgestarte en nog op te starten gegevensverzame
ling zullen dikwijls afspraken mogelijk zijn rond harmonise
ring van veldprotocollen, meetmethoden, meetlocaties, 
meettijdstippen en dergelijke. Een voorbeeld is het op 
elkaar afstemmen van het oppervlaktewaterkwaliteits- 
meetnet, het waterbodemmeetnet, het vismeetnet en het 
habitatmeetnet. Met het oog op de toepassing van de 
Europese Kaderrichtlijn Water; zullen later nog meer bioti- 
sche variabelen op elkaar afgestemd kunnen worden.
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Doelstellingen

- De gewenste toestand van de natuur (natuurstreef- 
beelden) moet verder bepaald worden, met een ruime 
marge voor de eigen dynamiek van de natuur De 
natuurstreefbeelden moeten zowel biotisch als abio- 
tisch (natuurgerichte normen) omschreven worden,

- De gegevensverzameling over soorten en biotopen 
moet beter ondersteund, verder uitgebouwd en 
gestructureerd worden.

- Gebiedsgerichte verfijningen van de bestaande milieu
meetnetten en -modelleringen moeten toelaten de 
resultaten van het beleid te volgen. Voor een aantal 
abiotische gegevens (b.v. de toestand van de bodem in 
natuurgebieden) zijn er nieuwe meetnetten nodig.

- In de mate van het mogelijke moeten thematische 
inventarisatie- en monitoringsinitiatieven op elkaar 
afgestemd worden.

Alleen het laatste punt kan op korte termijn gereali
seerd worden (tegen eind 2002). Voor de overige punten 
zijn snel initiatieven gewenst, maar de verwezenlijking ervan 
kan slechts op middellange termijn gebeuren (tegen 2010). 
De gebiedsgerichte differentiatie van doelen en normen 
vergt immers heel wat inspanning.

2.3 Toestand van de relatie 
tussen mens en natuur

2.3.1 Meten van het maatschappelijk 
draagvlak

Voor het rapporteren over de evoluties in het draag
vlak voor natuurbehoud, is een studie aangevat die indica
toren opstelt waarmee kan worden gemeten (zie ook 6.1 
Draagvlak voor natuur), De indicatorenset moet een index 
opleveren waarmee het Natuurrapport meerdere jaren 
vooruit kan om longitudinaal onderzoek uit te bouwen. De 
ontwikkeling van de indicatoren en het periodiek uitvoeren 
van de metingen gebeurt bij voorkeur in samenspraak met 
de afdeling Planning en Statistiek (VRIND ) en met het 
MIRA.

2.3.3 Meten van natuureducatie

Ecologisch inzicht, waardering voor de natuur en 
natuurvriendelijk gedrag worden onder meer gestimuleerd 
door natuur- en milieueducatie (NME).Via monitoring kan 
men nagaan of NME in Vlaanderen voldoende is uitge
bouwd, waar de ontbrekende schakels zijn en of NME uit
eindelijk ook effect heeft op de houding en het gedrag van 
de mens tegenover de natuur Dit type van monitoring 
staat echter nog in de kinderschoenen. Dit jaar start de uit
werking van een eerste indicatorenlijst die op Vlaams



niveau het vormingsaanbod en de doelgroepen in kaart 
brengt en de effecten probeert te duiden.

NME is een complexe materie die een breed veld 
bestrijkt: vakoverschrijdende eindtermen in het onderwijs, 
specifieke vormingen (zoals een opleiding tot natuurgids), 
het openstellen van natuurgebieden, het geven van rond
leidingen, het organiseren van beheersactiviteiten, enzo
voorts. Het is bijgevolg moeilijk om dit diverse aanbod via 
"eenvoudige" en "eenduidige" indicatoren 'in kaart te bren
gen. Om basisgegevens in verband met activiteiten, enquê- 
tering, ledenlijsten en dergelijke meer gestructureerd te 
verzamelen zal men bovendien de NME-netwerking nog 
meer moeten stimuleren. Overigens zal de evaluatie van 
NME en het duiden van haar effecten, zelfs bij een goede 
gegevensverzameling, altijd moeilijk blijven (zie 6.2 Leren 
voor natuur).

2.4 Intensieve gegevensverza
meling

De toestand van de natuur is het resultaat van natuur
lijke evoluties en schommelingen en van antropogene ver- 
storings- en herstelprocessen. Verstoringsprocessen blijven 
doorgaan bij gebrek aan een effectief beleid. Soms kunnen 
ze niet op korte termijn omgebogen worden. De herstel
processen vloeien meestal voort uit beheers- en beleids
maatregelen. Het is niet gemakkelijk om te bepalen welke 
factoren een grote rol spelen in de verdere achteruitgang 
of in het herstel van de toestand van de natuur. Zonder 
duidelijkheid over oorzaken en gevolgen kan het beleid 
moeilijk de juiste maatregelen nemen. Bij de inventarisatie 
en de monitoring van de toestand kan men om relaties te 
leggen al enige mate van afstemming tussen de verschillen
de meetnetten nastreven. Dat is maar een eerste stap. 
Inventarisatie van oorzaken en gevolgen veronderstelt 
voorts een volledig afgestemd instrumentarium voor het 
waarnemen van biotische en abiotische veranderingen. 
W ordt er zo gewerkt, dan spreken we, zoals gezegd, van 
intensieve gegevensverzameling. Het betreft inventarisatie 
en monitoring, omdat aan sommige gegevens normen of 
doelen gekoppeld zijn en aan andere niet. Aanvullend 
experimenteel onderzoek is vaak noodzakelijk om hypo
theses te bevestigen. De wetenschappelijke literatuur bevat 
al heel wat informatie over oorzaken van veranderingen in 
de toestand van de natuur; het is zinvol om die kennis in 
de Vlaamse context te verifiëren.

Intensieve gegevensverzameling die rechtstreeks in het 
Natuurrapport gebruikt kan worden, vindt al hier en daar 
plaats. In Vlaanderen hebben we de geïntegreerde monito
ring van het landelijke gebied (83): een methode die uitge
test werd op enkele proefgebieden maar die verder nog 
niet operationeel is. Er is de intensieve monitoring van bos

sen door het IBW, dewelke operationeel is. Verder zal het 
IN een intensieve gegevensverzameling in natuurterreinen 
opstarten waarvoor momenteel een voorbereidende stu
die loopt. De intensieve gegevensverzameling ondersteunt 
de drie decretale taken van het Natuurrapport: ze optima
liseert de inventarisatie en de monitoring van de toestand 
van de natuur (b.v. het selecteren van de meest geschikte 
indicatoren) (eerste decretale deelopdracht), ze model
leert aspecten van de situatie om voorspellingen te kunnen 
doen (tweede decretale deelopdracht) en ze wijst op de 
relaties tussen bepaalde veranderingen en dus op mogelij
ke aandachtspunten voor het beleid (derde decretale deel
opdracht).

W e behandelen hier verder de geplande intensieve 
gegevensverzameling in natuurgebieden, die ter wille van 
de vereiste inspanning slechts in een beperkt aantal gese
lecteerde gebieden kan plaatsvinden. De gebiedsselectie 
houdt rekening met:

- een zekere representativiteit voor kwetsbare natuur in 
de ecoregio;

- de dominantie van een belangrijk verstoringsproces 
(vereenvoudiging van de gegevensverzameling);

- de aanwezigheid van informatie (inclusief historische 
informatie);

- de aanwezigheid van gemeenschappelijke punten van 
bestaande meetnetten.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande gegevens. Ook worden verder uit te testen 
onderzoeksvragen afgeleid.

In de geselecteerde gebieden brengen we informatie 
samen op verschillende niveaus: de standplaats, het natuur
gebied en het subbekken. Er zal getracht worden verschil
lende ruimtelijke schalen en tijdsschalen met elkaar te ver
binden. De gegevensverzameling op het laagste niveau, de 
standplaats, wil inzicht verkrijgen in het effect van externe 
verstorings- en herstelprocessen op ecosystemen (ver
mesting, verzuring,, verdroging, natuurbeheer). Van de 
proefvlakken moet men dus goed de externe druk en het 
beheer inschatten. De bodem staat centraal: hij is uiteinde
lijk het groeimilieu van de vegetatie en van de bodembio- 
ta, die beide belangrijke componenten van het ecosysteem 
vormen.Tevens vinden in de bodem een aantal wisselwer
kingen plaats tussen de verschillende verstoringen.

De intensieve gegevensverzameling op standplaatsni
veau kan op beperkte schaal worden uitgevoerd en los 
gezien worden van het omgevende systeem. De gegevens 
zeggen dan enkel iets over de verticale relaties. Horizontale 
relaties worden er slechts bij betrokken, voorzover zij 
rechtstreeks de standplaats beïnvloeden. Voor een aantal 
aspecten van het natuurbeleid levert deze werkwijze te 
weinig informatie op: de relatie met het ruimtelijke milieu



beleid, de relatie tussen terrestrische en aquatische syste
men, de evolutie van fauna en flora in het gebied. Zeker de 
niet-bodembewonende fauna zal op heel wat meer facto
ren dan de bodem reageren (b.v. veranderingen in de vege- 
tatiestructuur van het gebied). In het algemeen vormt het 
opschalen van lokale waarnemingen een probleem. De 
aanvulling met (minder intensieve) niveaus van gegevens
verzameling op hogere schaalniveaus lijkt daarom aange
wezen. Zij is er vooral op gericht het detailniveau van de 
standplaatsgegevensverzameling met het gebiedsniveau of 
met de meetnetten te verbinden.

Doelstellingen

- Intensieve gegevensverzameling in het buitengebied en 
in natuurgebieden moet worden opgestart. 
Afstemming op de intensieve monitoring in bossen is 
aangewezen.

- Onderzoeksinitiatieven kunnen genomen worden 
rond hypotheses die uit de intensieve gegevensverza
meling voortvloeien.

Geïntegreerde monitoring van het landelijke gebied 
kan op korte termijn (tegen eind 2002) opgestart worden. 
Op korte termijn kan ook in enkele natuurgebieden inten
sieve gegevensverzameling aanvatten.

2.5 Beleidsmiddelen en 
-producten

2.5.1 Gegevensverzameling voor beleids
evaluatie

Voor beleidsevaluatie, meer bepaald procesevaluatie 
en outputevaluatie, zijn monitoringsdata over de inzet van 
de middelen (personele, financiële, technische) en over de 
producten van het beleid zeer relevant. De producten of 
“outputs" uit het uitvoeringsproces omvatten beslissingen 
ten aanzien van de doelgroep (b.v. vergunningen), financië
le prestaties (b.v. subsidies), materiële diensten (b.v. inrich
tingswerken, infrastructuur) en immateriële diensten (b.v. 
advies, informatie). De monitoring moet regelmatig en vaak 
gebeuren en brengt de relatie tussen ingezette middelen 
en de concrete output nauwkeurig in kaart. Bijvoorbeeld 
bij het gebruik van budgetten, het halen van deadlines, het 
aantal vergunningen, het aantal gesubsidieerden, enzo
voorts.

Voor een productevaluatie die zich richt op de effecti
viteit van het beleid, zijn gegevens over de gevolgen van het 
beleid noodzakelijk. Hiertoe relateert men de gegevens
verzameling over de toestand van de natuur en de oor- 
zaak-gevolgrelaties aan de beleidsinspanningen. 
Productevaluatie in de zin van effectiviteitsevaluatie is voor

het natuurbeleid echter maar in zeer beperkte mate moge
lijk (zie ook 3.5 Referentiekader voor beleidsevaluatie). 
Beleidseffecten zijn vaak ook maar na enige tijd zichtbaar 
en het is niet zo eenvoudig’om goede indicatoren te vin
den die het effect van een bepaalde maatregel of over- 
heidsbeslissing kunnen meten.

2.5.2 Stand van zaken en initiatieven

Momenteel worden bepaalde gegevens over de uit
voering van het natuurbeleid systematisch door de beleids
uitvoerders bijgehouden (b.v. GNOP-datäbank bij de afde
ling Natuur; natuurinrichtingsprojecten bij de VLM), maar 
dat geldt niet voor alle relevante gegevens. W e zien dat 
bepaalde informatie slechts bijeengezocht Wordt naar aan
leiding van een vraag van de minister (b.v. na een parle
mentaire vraag). De dataverzameling gebeurt dan eenma
lig in plaats van periodiek.

W e stellen vast dat de beleidsuitvoerders in het 
natuurbeleid zelden instructies ontvangen over het opma
ken en het bijhouden van databanken, zodat er weinig of 
geen uniforme systemen voor het bijhouden van data 
bestaan. Zo kunnen de buitendiensten van de afdeling 
Natuur vrij hun eigen registratiesystemen ontwikkelen, wat 
leidt tot grote verschillen in de gebruikte systemen en in de 
differentiatie van gegevens die men bewaart (b.v. de data
banken voor het advies over natuurvergunningen en/of 
andere vergunningen in de diverse buitendiensten van de 
afdeling Natuur). Dit gebrek aan uniformiteit bemoeilijkt 
het evalueren van de beleidsuitvoering. Het Milieu 
Management Informatie Systeem (MMIS) zou een centrale 
rol moeten kunnen spelen in het verbeteren van de uni
formiteit van de gegevensverzameling.

Een ander initiatief dat een systematische en uniforme 
gegevensverzameling bevordert, komt van de administratie 
Planning en Statistiek (A PS) van het departement 
Algemene Zaken en Financiën. Deze administratie stimu
leert en coördineert de strategische planning en rapporte
ring binnen de diensten van de Vlaamse gemeenschap, en 
moedigt de monitoring aan. De APS zal in het kader van de 
uitvoering van het statistisch meerjarenprogramma, onder
steuning bieden voor het systematisch verzamelen, bijhou
den en verwerken van gegevens per administratie (6 10).

Ook de beleidsuitvoerders op de provinciale en de 
gemeentelijke bestuursniveaus hebben nood aan een bete- 
re gegevensverzameling en aan een onderlinge vergelijk
baarheid van de gegevens. Momenteel maakt het geweste
lijke bestuursniveau vaak te weinig of geen gebruik van 
gegevens die gemeenten en provincies dienen bij te hou
den (b.v. de inventarissen die de gemeenten op basis van 
het gemeentelijke milieuconvenant moeten bijhouden over 
de natuurvergunningen en meldingen). Als uitvoerders op



vraag van de hogere overheid bepaalde data moeten bij
houden of controleren, is het zeer belangrijk dat ze goed 
weten waarvoor die gegevens gebruikt worden. Een ver
plichte dataverzameling waar achteraf niets mee gebeurt, is 
niet zinvol en leidt makkelijk tot demotivering (95). De 
Interactieve Gemeentelijke Databank wil in het kader van 
het Pact met de gemeenten een betere en gestructureer
de uitwisseling van data tussen de bestuursniveaus verwe
zenlijken. De Databank beoogt de opmaak van 45 
statistiekreeksen over 5 beleidsdomeinen (arbeidsmarkt, 
demografie, economie, huisvesting, verkeer en vervoer) 
voor alle administratieve eenheden in Vlaanderen (6 10). 
Het milieubeleid komt in de huidige Databank niet aan 
bod. De Databank is dus wel een nuttig instrument voor 
het bijhouden van data door diverse bestuursniveaus, maar 
is in de huidige vorm geen goed hulpmiddel voor monito
ring in functie van milieubeleidsevaluatie.

Doelstellingen

- Monitoring door de uitvoerende overheden moet 
aangemoedigd worden. Voor de evaluatie van het 
natuurbeleid zou het een grote meerwaarde beteke
nen als op korte termijn (einde 2002) de volgende 
doelstelling gerealiseerd wordt: opmaak en bijhouden 
van uniforme databanken door het hoofdbestuur en 
de buitendiensten van de afdeling Natuur m.b.t. 
bepaalde management- en beheeraspecten, zoals inge
zette middelen en prestaties (data over dossierbehan- 
deling zoals adviesverlening, aankopen, enz.). Die data
banken moeten het dan mogelijk maken te beoorde
len of de natuurbeleidsdoelstellingen gerealiseerd wer
den.

- Op middellange termijn (tegen 2010) moeten de 
monitoringsgegevens van alle administraties, Vlaamse 
openbare instellingen en overheden die betrokken zijn 
bij de uitvoering van het natuurbeleid (afdeling Europa 
en Milieu, afdeling Bos en Groen, VLM, provincies, 
gemeenten) beschikbaar zijn. Dit veronderstelt dat 
deze instanties minstens instaan voor een periodieke 
data-aanlevering. Het bereiken van deze doelstelling 
wordt bij voorkeur op een meer globaal niveau 
(domein van het milieubeleid) nagestreefd (MMIS).
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