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Gentiaanblauwtje genetisch bekeken (JB-
16) 
 

Het gentiaanblauwtje is een veel bestudeerde dagvlinder met een bijzondere ecologie. Het 
verspreidingsgebied nam in de twintigste eeuw sterk af. Dit blauwtje komt in België enkel nog voor in 
natte heidegebieden in de Kempen. Het gentiaanblauwtje was al in 2000 het onderwerp van een Vlaams 
soortbeschermingsplan, maar de genetische diversiteit is zelden onderzocht. 

Een genetische analyse uitgevoerd op Vlaamse en Nederlandse populaties bracht inzicht in de toestand 
van de huidige populaties, de (meta)populatiestructuur, de overlevingskansen en het 
verbreidingspotentieel. Aan de hand van de resultaten werden de functionele behoudseenheden 
afgebakend op basis van vangst-hervangst-technieken, opnieuw onder de loep genomen. 

Verbreidingsafstanden waren, zoals verwacht, erg beperkt maar toch tot twee maal groter dan voordien 
ingeschat op basis van vangst-hervangst-technieken. De meeste Vlaamse populaties zijn heel sterk 
geïsoleerd en effectieve populatiegroottes zijn doorgaans heel erg laag. De populaties van de Zwarte 
beek staan onderling wel met elkaar in verbinding en vormen een metapopulatie. Geschikte habitat heeft 
vooral kans op spontane kolonisatie als het gelegen is binnen een straal van 3 km rond bestaande 
populaties. Op basis van deze studie werkten we richtlijnen uit voor het behoud van de Vlaamse 
populaties en eventuele herintroducties. 

An Vanden Broeck en Dirk Maes 

An Vanden Broeck, Dirk Maes, Andreas Kelager, Irma Wynhoff, Michiel F. WallisDeVries, David R. Nash, J. 
Gerard B. Oostermeijer, Hans Van Dyck, Joachim Mergeay, Gene flow and effective population sizes of 
the butterfly Maculinea alcon in a highly fragmented, anthropogenic landscape, Biological Conservation, 
Volume 209, May 2017, Pages 89-97, ISSN 0006-3207, http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.001 
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INBO migreert zijn laboratorium-
informatiemanagement-systeem naar de 
cloud (JB-16) 
Het laboratorium voert analyses uit op water- en vaste monsters (bodem, plant en dier) ter 
ondersteuning van het (a)biotisch en genetisch onderzoek van het INBO. Om de laboratoriumresultaten 
optimaal te beheren gebruikt het laboratorium een Laboratorium Informatie Management Systeem 
(LIMS). Het LIMS omvat een databankstructuur en een alomvattende interface op maat van de labo-
activiteiten. Om resultaten optimaal te ontsluiten naar de opdrachtgevers en in het kader van het nieuwe 
werken, heeft laboratorium in samenwerking met IDC zijn LIMS verplaatst naar de “cloud”. 

Vooraleer het systeem te migreren was een upgrade nodig van de huidige systeem naar een web-based 
LabWare versie. Het nieuwe systeem verhoogt niet enkel de performantie van de werking van het 
laboratorium, maar beschikt ook over tal van nieuwe functionaliteiten. Deze nieuwe mogelijkheden laten 
toe om laboratoriumtoestellen gebruiksvriendelijker te koppelen aan het LIMS en de prestatie van het 
laboratorium op te volgen met dashboards. De LabWare 7 versie is daarna gemigreerd naar de Amazon 
cloud omgeving en opereert via een dynamische gebruikersinterface. 

Deze cloud-desktop oplossing biedt tal van voordelen: 

• Altijd en overal: de gebruikers hebben de mogelijkheid om de digitale werkomgeving vanop eender 

welke plaats (kantoor, thuis, …) en apparaat (pc, laptop, smartphone, …) te gebruiken zonder 

tussenkomst van het interne serverpark. 

• Flexibel en schaalbaar: het systeem is volledig schaalbaar en groeit mee met het laboratorium. Een 

aanpassing in het aantal gebruikers of de benodigde servercapaciteit kunnen flexibel aangepast 

worden. 

• Kostenefficiënt: het systeem maakt de kosten voorspelbaar. Er zijn geen investeringen meer in dure 

server hard- en software of onvoorziene kosten aan beheer en onderhoud. We betalen een bedrag op 

basis van ons gebruik. 

• Veilig en betrouwbaar: door reduntante opstellingen en het versleutelen van de verbindingen in de 

cloud-apparatuur is de impact van deze virtuele oplossing op de soft- & hardware beperkt tot een 

minimum. 

  

Gerrit Genouw, Pieter Verschelde & Jo Loos 
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Praktische handleiding BWK (JB-16) 
Een Biologische Waarderingskaart (BWK) of een Natura-2000-habitatkaart maken, is al lang geen taak 
meer van het INBO alleen. Bij de opmaak van een beheerplan, milieueffectenrapport, passende 
beoordeling, … worden deze kaarten gebruikt. Dikwijls worden ze door of in opdracht van de 
initiatiefnemer geactualiseerd. Voor wie zelf aan de slag wou gaan ontbrak een praktische handleiding 
met duidelijke regels en karteerafspraken. Hierdoor ontstonden soms verschillen in de detailgraad, het 
gebruik en de interpretatie van bepaalde BWK-eenheden en/of habitatcodes tussen de gebruikers. 

Met een reeks rapporten willen we een praktische handleiding aanreiken om mee aan de slag te gaan. De 
handleiding bevat regels en afspraken over de karteermethodiek, over de definitie en de begrenzing van 
de Natura 2000 habitattypes en over het gebruik van de BWK-eenheden. Een praktische handleiding 
betekent nog niet dat iedereen hiermee aan de slag kan: een goede plantenkennis, enig 
landschapsecologisch inzicht en ervaring met het schatten van abundanties zijn een minimumvereiste om 
vlot met de veldsleutels te kunnen werken. 

De “BWK- en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten die 
stapsgewijs beschikbaar zullen komen. Op de website (www.inbo.be/bwk) zijn al 4 delen beschikbaar: 

1. Deel 1: Methodologie: karteerregels, karteringseenheden en hoofdsleutel 
2. Deel 2: De heidesleutel 
3. Deel 3: Veldsleutel voor het typeren van stilstaande wateren in Vlaanderen 
4. Deel 4: De bossleutel (sleutel voor bossen, struwelen, kapvlakten en aanplantingen) 

  

Steven De Saeger 
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Personeelscijfers (JB-16) 
Personeelsbezetting INBO 

Personeelsleden 211 

Voltijdsequivalenten 146 

  

Verdeling personeel over de 

niveaus 

Niveau A 111 

Niveau B 56 

Niveau C 28 

Niveau D 16 

  

Verdeling personeel per 

statuut 

Contractuelen 35 

Statutairen 176 

  

Aandeel mannen en 

vrouwen 

Mannen 152 

Vrouwen 59 



  

Aandeel wetenschappelijk 

en administratief personeel 

Wetenschappelijke 

loopbaan 

81 

Administratief 

personeel 

130 

  

Personeelsleden ingedeeld 

per leeftijdscategorie 

Jonger dan 34 29 

34-44 jaar 80 

45-54 jaar 65 

Ouder dan 55 37 

  

Aandeel mannen en 

vrouwen per niveau 

Niveau A   

Mannen 79 

Vrouwen  32 

Niveau B   

Mannen 38 



Vrouwen 18 

Niveau C   

Mannen 21 

Vrouwen 7 

Niveau D   

Mannen 14 

Vrouwen  2 

  

Opmerking: In deze tabellen zijn de personeelsleden van het Eigen Vermogen niet opgenomen. 
 

  



Meetnet voor de monitoring van Natura 
2000 habitats stilaan op kruissnelheid (JB-
16) 
Het meetnet voor de Natura 2000-habitats is in 2014 van start gegaan om te evalueren in welke mate de 
natuurdoelen worden gehaald, en om de zesjaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie te 
onderbouwen. 

Het meetnet habitatkwaliteit zal ons in staat stellen om per habitattype de trend in het percentage 
oppervlakte in een gunstige/ongunstige kwaliteit op te volgen in Vlaanderen. Hiervoor selecteerden we 
per habitattype meetlocaties over heel Vlaanderen via een representatieve steekproef. Op meer dan 
4000 permanente meetpunten voeren we  een vegetatieopname uit en schatten we een reeks 
structuurvariabelen in om zo de lokale staat van instandhouding te bepalen. Voor de zeldzaamste 
habitattypes, die maar over enkele hectares voorkomen bij ons, volgen we alle locaties op. 

Het is de bedoeling om deze meetpunten minstens om de 12 jaar opnieuw op te meten om daaruit 
trends te kunnen afleiden. 

In 2016 is het derde jaar van gegevensinzameling afgewerkt voor: 

• gras- en hooilanden (habitattype 6510,6230, 6410) 

• heide– en landduinhabitats (habitattypen 2310, 2330, 4010 en 4030) 

• plassen (habitattypen 3110, 3130, 3140, 3150 en 3160) 

• de bossen (91E0, 9120, 9160, 9190) 

• overgangs- en verlandingsvenen (7140) 

  

Een aantal kinderziektes zijn aangepakt, waardoor we stilaan op kruissnelheid komen. Daarnaast zijn er 
ook goede vooruitzichten om sommige structuurbepalende processen zoals verbossing en vergrassing via 
remote sensing te bepalen in plaats van op het terrein. 

Net zoals voor het ontwerp van het meetnet werkten meerdere onderzoeksgroepen van het INBO samen 
aan de uitvoering van het meetnet. Ook werden er afspraken gemaakt met het Bosinventarisatieteam 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Patrik Oosterlynck 

Meer lezen? Westra T, Oosterlynck P, Van Calster H, Paelinckx D, Denys L, Leyssen A, Packet J, Onkelinx T, 
Louette G, Waterinckx M en Quataert P (2014). Monitoring Natura 2000-habitats: meetnet 
habitatkwaliteit. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (1414229). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
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Hoe behouden we het Voerense 
landschap? (JB-16) 
Voeren bestaat uit een reeks pittoreske dorpen in een groen en golvend weidelandschap. Het 
aantrekkelijke landschap trekt het hele jaar door bezoekers en het is er aangenaam wonen. De hellende 
graslanden met hagen beschermen de dorpskernen in de valleien tegen water- en modderoverlast. Naar 
Vlaamse normen herbergt Voeren een hoge biodiversiteit: ongeveer 1/4de van het Voerense 
grondgebied heeft een hoge natuurwaarde. Maar dit maatschappelijk-waardevol landschap staat ook 
onder zware druk. Lage melkprijzen leiden ertoe dat melkveehouders een schaalvergroting en 
intensivering doorvoeren. De oppervlakte permanent grasland gaat daardoor achteruit en kleine 
landschapselementen worden schaarser. Daarbij komt nog dat complexere regelgeving ontmoedigend 
werkt voor de melkveehouders. Dit alles maakt dat bedrijfsopvolging alles behalve evident is. 

Om het tij te keren hebben de gemeente Voeren, het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en 
verschillende lokale spelers de handen in elkaar geslagen. Ze richtten een projectgroep op die op zoek 
gaat naar duurzame oplossingen voor het Voerense landschap. Om deze projectgroep te ondersteunen 
werd een onderzoek opgestart door het INBO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en 
Voedingsonderzoek en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (gefinancierd door het 
Geïntegreerd Vlaams Plattelandsbeleid, VLM). In eerste instantie werd bekeken hoe landbouw, natuur, 
recreatie, toerisme, wonen, erfgoed en klimaat evolueerden over de tijd. Al deze aspecten bleken 
allemaal een sterke link te hebben met het typische landschap van Voeren. Daarom is het ook 
aangewezen dat ze samenwerken om te komen tot een duurzaam landschapsbehoud. 

Op basis van deze analyse zijn er twee prioritaire pistes geïdentificeerd via een participatieve consultatie 
met alle betrokken partijen. Enerzijds wordt er gezocht naar alternatieve ketens om een meerwaarde te 
creëren voor de Voerense (gras)melk. Anderzijds wordt bekeken of een aangepast instrumentarium en/of 
samenwerkingsverbanden oplossingen zouden kunnen bieden voor het Voerense landschap. De 
verwachting is dat deze participatieve intersectorale aanpak een antwoord kan bieden voor de 
uitdagingen van regio’s met waardevolle cultuurlandschappen. 

Marijke Thoonen, Francis Turkelboom 
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Ook de vogels die niet geteld worden, 
tellen mee! (JB-16) 
Ontbrekende waarden zijn onvermijdelijk bij langlopende meetreeksen. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
tellingen van overwinterende watervogels. Tijdens de wintermaanden worden maandelijks alle 
watervogels geteld in 700 Vlaamse gebieden. Op die manier probeert het INBO betrouwbare 
populatieschattingen en -trends te bepalen voor de verschillende soorten watervogels. Hoewel we 
streven om alles te tellen, zijn er altijd wel een aantal gebieden die door omstandigheden niet bezocht 
worden. Als we niet corrigeren voor die ontbrekende tellingen, zullen we  het werkelijk aantal 
watervogels onderschatten. Wanneer het aantal getelde gebieden bovendien varieert van jaar tot jaar, 
geven de jaarlijkse totalen ook geen correct beeld van de meerjaarlijkse trend. 

We kunnen het probleem oplossen door de ontbrekende gegevens in te vullen met modelgebaseerde 
voorspellingen. Deze techniek noemen we imputatie en de voorspellingen zijn de geïmputeerde waarden. 
We spreken van enkelvoudige imputatie als we de voorspelling zelf gebruiken. Bij meervoudige imputatie 
kiezen we een willekeurige waarde die gebaseerd is op de voorspelling en de bijhorende onzekerheid. 

Meervoudige imputatie is vrij courant in medische kringen (Rubin 1987), maar weinig gekend in een 
ecologische context waar enkelvoudige imputatie meer courant is (Underhill and Prys-Jones 1994; 
Pannekoek and Van Strien 2005; van der Meij 2013). 

Onkelinx, Devos, and Quataert (2017b) vergeleken enkelvoudige en meervoudige imputatie bij 
vogeltellingen. De belangrijkste conclusie is dat meervoudige imputatie de bijkomende onzekerheid 
correct in rekening brengt, terwijl enkelvoudige imputatie deze onderschat. 

Aanbevelingen 

• Probeer ontbrekende waarnemingen zoveel mogelijk te vermijden. 

• Gebruik steeds meervoudige imputatie. 

• Besteed de nodige aandacht aan het maken van een goed voorspellingsmodel. 

Om het gebruik van meervoudige imputatie in ecologie te vereenvoudigen, hebben we het vrij 
beschikbare R package multimput ontwikkeld (Onkelinx, Devos, and Quataert 2017a). 

Thierry Onkelinx, Koen Devos, Paul Quataert 

Meer lezen 

• Onkelinx, Thierry, Koen Devos, and Paul Quataert. 2017a. Multimput: Using Multiple Imputation to 

Address Missing Data. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.48423. 

• ———. 2017b. “Working with population totals in the presence of missing data comparing imputation 

methods in terms of bias and precision.” Journal of Ornithology 158. Springer Berlin Heidelberg: 603–

15. doi:10.1007/s10336-016-1404-9. 

• Pannekoek, Jeroen, and Arco Van Strien. 2005. “TRIM 3 Manual (TRends & Indices for Monitoring 

data).” Voorburg. 
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• Rubin, D. B. 1987. Multiple imputation for nonresponse in surveys. New York, NY: John Wiley; Sons, 

Ltd. 

• Underhill, L. G., and R. P. Prys-Jones. 1994. “Index numbers for waterbird populations. I. Review and 

methodology.” Journal of Applied Ecology 31 (3): 463–80. doi:10.2307/2404443. 

• van der Meij, T. 2013. “birdSTATs. Species Trends Analysis Tool (STAT) for European bird data.” 

Oegstgeest, The Netherlands: Bioland Informatie. 
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Snuffelen naar zeldzame soorten (JB-16) 
In samenwerking met de hogescholen Odisee en Vives onderzochten we via twee afstudeerscripties de 
mogelijkheid om snuffelhonden in te zetten bij het opsporen van zeldzame soorten. We selecteerden 
hiervoor vliegend hert en otter als doelsoorten. Het monitoren van deze soorten is zeer moeilijk door hun 
verborgen levenswijze: bij vliegend hert is de volwassen kever maar enkele weken actief terwijl de larven 
zich enkele jaren onder de grond ontwikkelen; otters leven in uitgestrekte en moeilijk toegankelijke 
gebieden en laten zich slechts zeer zelden zien. 

Snuffelhonden worden in het buitenland in toenemende mate ingezet om dergelijke soorten op te 
volgen. In Vlaanderen was er echter nog geen ervaring met deze techniek. 

Tijdens het huidig onderzoek werden drie honden opgeleid die alle in staat bleken om op een 
proefterrein larven van vliegend hert, ingegraven in de grond, te detecteren. 
Voor otter werden twee honden opgeleid. Zij bleken de uitwerpselen of spraints van otter te kunnen 
detecteren, niet alleen in een experimentele opstelling maar nadien ook in de vrije natuur. 

De honden worden nu verder getraind om hun speurzin verder te verfijnen en worden klaargestoomd om 
ook elders in Vlaanderen de doelsoorten te detecteren. 

We zijn van mening dat opgeleide honden ons in staat zullen stellen om sneller en efficiënter ongekende 
populaties van beide soorten op te sporen dan met de traditionele methoden mogelijk is. Ook voor tal 
van andere verborgen levende soorten biedt deze techniek nieuwe perspectieven. 

Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Luc De Bruyn 
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Advisering in 2016 (JB-16) 
In 2016 ontving het INBO 84 adviesvragen. De meeste daarvan werden via een advies beantwoord. De 
overige vragen werden beantwoord via overleg, geïntegreerd in andere adviesvragen of opgenomen in 
een project. Vrijwel alle adviesvragen (90%) werden gesteld door een overheid (Vlaamse, provinciale of 
gemeentelijke overheid). Het Agentschap voor Natuur en Bos stelde het merendeel (52 %) van de vragen. 

>Sinds 2009 ziet een team van adviescoördinatoren er actief op toe dat er op een transparante manier 
objectief advies verleend wordt. Om onze adviesverlening te optimaliseren, sturen we 
evaluatieformulieren naar de adviesvragers, die vrijblijvend kunnen ingevuld worden. Vijftien 
adviesvragers stuurden een evaluatie terug. Met een gemiddelde score van 4,5 op een schaal van 1 – 5 
(onvoldoende - zeer goed) zijn we zeker tevreden. 

Al de INBO adviezen vanaf 2010 die voldoen aan de regelgeving rond openbaarheid van bestuur, zijn vrij 
beschikbaar op de website. 

Adviesverlening door het INBO gebeurt ook nog op andere manieren: via afvaardiging in stuurgroepen, 
via projecten, door het publiceren van rapporten en internationale publicaties… 

Daarnaast ontvangt het INBO ook vragen via info@inbo.be. Het gaat om vragen die kort via mail 
beantwoord worden. In 2016 werden via deze weg 141 vragen gesteld en beantwoord. Vooral 
privépersonen, studenten, overheidsdiensten en ngo’s maken hiervan gebruik. 

Niko Boone 
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Aanpassing herkomstgebieden voor bomen 
en struiken in Vlaanderen (JB-16) 
De officiële plekken waar zaad geoogst wordt voor de opkweek van bosplantsoen behoren tot een 
‘herkomstgebied’. De achterliggende redenering is dat plantsoen afkomstig van een bepaald gebied door 
lokale adaptatie aangepast is aan de daar heersende groeicondities en daarom bij voorkeur in datzelfde 
herkomstgebied aangeplant wordt. Zo krijg je de beste garantie op een goede groei en vitaliteit van de 
nieuwe aanplantingen. 

Een Europese richtlijn rond het vermarkten van bosplantsoen verplicht de lidstaten herkomstgebieden af 
te bakenen, maar toch blijkt er internationaal geen consensus te bestaan over de manier waarop deze 
afgebakend dienen te worden: grotere landen bakenden grotere herkomstgebieden af dan kleinere 
landen. Dit komt onder meer doordat het onderzoeken in hoeverre planten aan vitaliteit en gezondheid 
inboeten bij het verplaatsen naar andere regio’s niet evident is. 

Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek zijn de herkomstgebieden sinds kort voor Vlaanderen 
opnieuw ingetekend. Daar waar er vroeger 5 verschillende gebieden waren in Vlaanderen, behoort 
Vlaanderen nu volledig tot het officiële herkomstgebied “Ten Noorden van Samber en Maas” (met 
uitzondering van Voeren). 

Dit betekent bijvoorbeeld dat plantsoen opgekweekt uit zaad geoogst in West-Vlaanderen kan 
aangeplant worden in Limburg, maar het betekent niet dat we soorten die van nature niet op bepaalde 
plaatsen voorkomen daar nu wel kunnen gaan aanplanten: het is geen vrijgeleide om geen rekening meer 
te houden met standplaatsgeschiktheid of streekeigenheid. 

In het licht van het wijzigend klimaat wordt tegenwoordig op Europees niveau benadrukt om de 
genetische diversiteit zo hoog mogelijk te houden in nieuwe aanplantingen van bos en bomen. We 
adviseren zowel de boomkwekers om in de verschillende bestaande zaadboomgaarden voor bomen en 
struiken te blijven oogsten, als de bosaanplanters om zoveel mogelijk te variëren in het gebruik van 
bosplantsoen afkomstig van de verschillende zaadbronnen aanwezig in Vlaanderen. 

Kristine Vander Mijnsbrugge 
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Soortenmonitoring in Vlaanderen van start 
(JB-16) 
In 2016 gingen een hele reeks nieuwe meetnetten van start voor de monitoring van prioritaire dier- en 
plantensoorten in Vlaanderen. Via deze meetnetten willen het INBO en het Agentschap Natuur en Bos 
(ANB) betrouwbare informatie inzamelen over de toestand en trends van die soorten in Vlaanderen. Deze 
informatie is essentieel voor de onderbouwing van het Vlaamse soortenbeleid en laat toe om gepaste 
beleidsmaatregelen te nemen om soorten in stand te houden. Daarnaast moeten de Europese lidstaten 
ook om de zes jaar rapporteren aan Europa over de beschermde soorten in het kader van de Habitat- en 
de Vogelrichtlijn (Natura 2000). 

Het team biometrie, methodologie en kwaliteitszorg en het team soortendiversiteit hebben samen voor 
78 soorten meetnetten ontworpen. Tegen 2018 zullen die allemaal operationeel zijn. Elk meetnet bestaat 
uit een set van vooraf vastgelegde locaties, waar één of meerdere soorten op een gestandaardiseerde 
methode geteld worden. 

Vrijwilligers gecoördineerd door Natuurpunt Studie voeren het veldwerk uit. Het startjaar 2016 was 
meteen zeer succesvol: niet alleen werden bijna alle geplande locaties geteld, maar er werd vaak 
frequenter geteld dan strikt noodzakelijk, en op meer plaatsen. In totaal voerden 330 vrijwilligers 758 
gestandaardiseerde tellingen uit op 347 locaties. Zo werden bijvoorbeeld niet minder dan 4405 
vuursalamanders geteld tijdens 73 nachtelijke bezoeken aan 36 bossen in Vlaanderen. Naast deze nieuwe 
meetnetten werden ook de bestaande meetnetten van hamster, das, vissen en algemene 
broedvogelmonitoring vanzelfsprekend verder gezet. 

De planning van het veldwerk en de invoer van de gegevens gebeurt via de 
webapplicatie www.meetnetten.be. De functionaliteit van dit portaal werd in 2016 verder uitgebreid. Er 
werd ook gestart met de ontwikkeling van een mobiele invoerapplicatie. in de loop van 2017 zal die ook 
effectief voor het veldwerk ingezet kunnen worden. 

Geert De Knijf, Toon Westra, Frederic Piesschaert & Marc Pollet 

Meer lezen: Monitoring van prioritaire soorten in Vlaanderen. Opstart van nieuwe meetnetten 
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