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Voorwoord

Dit document werd opgesteld ais eindrapport van het “Vooronderzoek databeheer bij het INBO” dat 
werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in opdracht van het Instituut voor 
Natuur en Bos Onderzoek (INBO) in het kader van uitvoeringsopdracht 2009-2010 van 
samenwerkingsovereenkomst tussen INBO en VLIZ.

Gelieve naar dit rapport te refereren ais:

Dewitte, E.; Claus, S.; Deneudt, K.; Brosens, D.; Hernandez; F. (2010): Vooronderzoek Databeheer 
INBO. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 19pp + bijlagen.
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1. Algemeen kader van samenwerkingsovereenkomst

Binnen een samenwerkingsovereenkomst tussen het INBO en het VLIZ werden afspraken gemaakt 
omtrent het data- en informatiebeheer. Voor het uitbouwen van de dienst Informatie- en 
Datacentrum (IDC) van het INBO zal gebruik gemaakt worden van de knowhow en de expertise 
aanwezig op het Vlaams Marien Data en Informatie Centrum (VMDC) van het VLIZ en van de 
VLIZ datasystemen IMIS (Integrated Marine Information System) en MDA (Marine Data Archive).

Annex I van de samenwerkingsovereenkomst, de uitvoeringsopdracht 2009-2010, beschrijft de 
taken voor het inventariseren van de data binnen het INBO, en het opleiden van INBO- 
medewerkers om dit databeheer te coördineren.

Het opstellen van een initieel overzicht van de beschikbare data per onderzoeksgroep geeft inzicht 
in het type gegevens en de hoeveelheid gegevens aanwezig binnen het INBO. Op deze manier kan 
nagegaan worden of de systemen van het VLIZ (IMIS en MDA) voldoen om de data binnen het 
INBO volledig te capteren. Op basis van deze informatie wordt het dan ook mogelijk om een 
inschatting te maken van de tijd en middelen die nodig zullen zijn om te komen tot een volledig 
overzicht van alle data op het INBO aanwezig.

2. Aanpak

Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid aan data werd een interview afgenomen met twee 
personen per onderzoeksgroep. Deze mensen werden voorgedragen door het INBO zelf. De 
interviews vonden plaats in september en oktober 2010.

Het doei van deze interviews is tweeledig: enerzijds werk maken van een initiële inventaris om een 
overzicht te krijgen van de aanwezige datasets in het INBO; anderzijds een inschatting maken van 
1. de bruikbaarheid van de VLIZ data systemen voor het type gegevens dat het INBO genereert, 2. 
de benodigde aanpassingen aan deze systemen en 3. de inspanning en middelen om een volledige 
inventarisatie te verwezenlijken.

In overleg met de contactpersonen van de verschillende onderzoeksgroepen van het INBO werd een 
initiële inventarisatie opgemaakt van de bestaande datasets per onderzoeksgroep. Het was hierbij 
niet de bedoeling om elke dataset te inventariseren. Wel werd beoogd een globaal overzicht te 
krijgen van de gegevens die per onderzoeksgroep aanwezig zijn. Hierbij was het vooral belangrijk 
na te gaan hoe de gegevens konden ingevuld worden in het bestaande IMIS-systeem en te exploren 
of de bestaande MDA datatypes toereikend zijn.

Er werd per onderzoeker een afspraak gemaakt voor een twee uur durend onderhoud over hun data. 
Er werd ook gevraagd aan deze onderzoeker om voorafgaand aan dit overleg al eens na te gaan van 
welke data hij/zij kennis heeft. Tijdens het interview werd dan dieper ingegaan op elke dataset, en 
werd besproken hoe deze best ingepast konden worden in het IMIS (en MDA) datasysteem aan de 
hand van een excel-tempiate (zie bijlage 2).

Bij het beschrijven van de datasets worden enkele belangrijke karakteristieken nagegaan:
• Wat is de oorsprong van de datasets: werden ze in het kader van een bepaald project 

aangemaakt, is er literatuur voorhanden, zijn ze gerelateerd aan andere data?
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• Welke metadata (waar, wanneer, wat, wie en hoe) is nodig om de dataset goed te kunnen 
beschrijven?

• Welke gegevens ontbreken of zijn te onvolledig om de beschrijving en hergebruik van de 
datasets mogelijk te maken?

• Over welke datatypes gaat het, en voldoet het huidige aanbod aan datatypes om alle sets te 
coveren?

• Welke soort bestanden worden er bewaard, en zijn er speciale programma’s nodig om deze 
te kunnen openen?

Tijdens de verkennende interviews met de andere onderzoeksgroepen werden niet alle datasets in 
detail bekeken en beschreven. Dit was ook niet de bedoeling van de gesprekken. Wanneer een 
initiële lijst van datasets binnen de onderzoeksgroep was opgesteld, werd aan de INBO 
onderzoekers gevraagd om deze lijst na de invoer in IMIS te controleren en eventueel aan te vullen 
met extra gegevens (eventueel met datasets van de andere onderzoekers binnen de 
onderzoeksgroep) en deze beschrijvende metadata aan VLIZ door te sturen om op te nemen in de 
datalijst.

De opgestelde inventaris werd ais een afzonderlijke collectie ‘Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek” toegevoegd aan de dataset module van IMIS. Op deze wijze kan het gemaakte 
overzicht eenvoudig via de website van het INBO (http : //informati ecentrum. inb o. b e/ 
imis.php?module=dataset) opzoekbaar gemaakt worden. Voor een aantal datasets was reeds een 
beschrijving aanwezig in IMIS (de meeste mariene, kust- of Scheldegebonden datasets) vanuit 
inventarisaties die eerder door VLIZ werden uitgevoerd. Een aantal van deze datasets werd tijdens 
het vooronderzoek geupdated.
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3. Interviews met verantwoordelijken per onderzoeksgroep

Binnen het INBO werden per onderzoeksgroep gemiddeld 2 mensen aangesteld die geïnterviewd 
konden worden. Hieronder staat voor elk van deze gesprekken een samenvatting weergegeven, en 
per onderzoeksgroep een conclusie.

a. Afdeling Beheer en Duurzaam gebruik

/. Onderzoeksgroep Acmatisch Beheer 

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10444 

22/09/2010: Maarten Stevens 

Samenvatting:

Een aantal van de datasets waren al ingevoerd in IMIS in het kader van het ScheldeMonitor project 
(www.scheldemonitor.org). Een aantal nieuwe datasets gegenereerd binnen onderzoeksprojecten 
van de onderzoeksgroep Aquatisch Beheer werden toegevoegd aan de databank. Hier werd een 
structuur opgesteld waarbij alle datasets over trekvismonitoring samengevoegd zijn onder een 
overkoepelende (‘parent’) dataset (3 datasets, waarvan 1 van D. Buysse).

De datasets passen goed in de bestaande IMIS-structuur. Er werden bij het beschrijven van de 
datasets, of bij de werkelijke invoer hiervan, geen problemen ondervonden waarbij gegevens niet in 
de bestaande structuur konden ondergebracht worden.

Een dataset was moeilijker om in een datatype onder te brengen, namelijk een enquête 
(inventarisatie) van alle pompgemalen in Vlaanderen. Voorlopig wordt deze dataset ondergebracht 
onder het type “Data collectie” . Aangezien er nog mensen binnen INBO gebruik maken van 
enquêtes om bevragingen te doen, zou een nieuw datatype hiervoor aangemaakt kunnen worden.

22/09/2010: David Buysse

Samenvatting:

De data van David Buysse vertonen veel overeenkomsten met de data van Maarten Stevens. Enkel 
de metadata over de eigenschappen van de vistrappen zelf past niet binnen IMIS. Dit zal 
beschreven moeten worden bij de archivatie van de fysieke bestanden op het MDA.

Conclusie voor de groep:

Deze 2 contactpersonen hebben zeer gelijkaardige datasets. Voor deze datasets werden weinig 
problemen ondervonden bij de invoer hiervan, behalve de eigenschappen voor de vistrappen zelf. 
Maar zoals vermeld kunnen deze gegevens eenvoudig beschreven worden in het archief.

Ook wordt de vraag hier gesteld of er de mogelijkheid is om een extra datatype toe te voegen aan de 
lijst, namelijk “enquête”. Afhankelijk van de hoeveelheid enquête-datasets kan gekeken worden of 
het opportuun is om een nieuw datatype toe te voegen.
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Er werd ook vermeld dat nog heel wat datasets bij de andere onderzoekers van de groep te vinden 
zijn. Iedereen is er met zijn eigen project bezig, en heeft zijn eigen datasets. Ook oud-collega’s 
zouden gecontacteerd moeten worden om een beschrijving te doen van hun datasets, of om de 
datasets te kunnen beschrijven.

ii. Onderzoeksgroep Ecosysteem beheer

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10445

04/10/2010: Sam Provoost

Samenvatting:

Datasets gericht op de inventarisatie van duinen en kustgebieden. De verzamelde data zijn vooral 
monitoringgegevens van (vaat)planten, mossen, korstmossen,... Veel van de data is (gedeeltelijk) 
verzameld in het kader van het PINK-project. De gegevens bestaan voornamelijk uit GIS- 
gerelateerde data.

In het kader van PINK is nog veel meer data verzameld dan wat nu reeds beschreven is, maar een 
deel van deze data komt uit databanken van natuurverenigingen (bvb herpetofauna, vlinders, 
sprinkhanen, libellen). Andere databanken (bvb over broedvogels) ontstaan door een verzameling 
van gegevens uit verschillende databanken (zoals: algemene broedvogels en bijzondere 
broedvogels). Een bijkomend deel van datasets werd door andere onderzoekers gegenereerd. 
Vermits er binnen het INBO nog discussie is over het gebruik van PINK, wachten we nog even af 
met de invoer van al deze datasets.

Voor de dataopslag werd dikwijls gebruik gemaakt van een standaard programma voor 
inventarisaties: TURBOVEG. De software van het programma werd gecreërd door Alterra, en 
wordt internationaal gebruikt. De data binnen dit programma worden op een gestandardiseerde 
manier opgeslaan en zijn dus makkelijk te integreren. Wel werd geduid op het feit dat een uniforme 
soortenlijst momenteel missend is voor de TURBOVEG databank. Verschillende gebruikers vullen 
de bestaande soortenlijst ad hoe aan waardoor de standardistatie verloren gaat.

Hiernaast zijn nog een aantal kleine datasets bij andere personen van de OG:
• Kris Van Looy: een aantal datasets, gelijkaardig aan detailkartering, maar over de 

Grensmaas
• Jan van Uytvanck: doctoraatstudie afgewerkt, en heeft nog aantal datasets, voornamelijk 

experimenten over natuurontwikkeling (bosontwikkeling en begrazing)
• Geert De Blust: gegevens voor de kalmthoutse heide
• Kris Van De Kerckhove: gegevens voor natuurreservaten en bossen

04/10/2010: Anja Leyman

Samenvatting:

Datasets zijn gericht op inventarisaties en monitoring van bossen. Ook hier worden de gegevens op 
een standaard manier opgeslagen: via RECORDER (applicatie voor standaardinvoer), wat volop in 
testfase is binnen het INBO. Ook tijdens inventarisaties zelf wordt een standaardprogramma
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gebruikt, ni FIELDMAP, wat een programma is dat internationaal gebruikt wordt, specifiek voor 
bosbouwopnames. Het is ook de bedoeling om alle ruwe data in FIELDMAP te verzamelen.

Een groot deel van de data bestaat ook enkel uit GIS-lagen. Een deel hiervan zijn zelfgemaakte 
kaarten, maar een groot deel zijn bestaande kaarten die bewerkt zijn, vooral om de historiek, 
structuur,... van bossen te achterhalen.

Conclusie voor de groep:

Binnen deze groep zijn de verzamelde gegevens divers: enerzijds zijn veel GIS-lagen aanwezig, en 
anderzijds worden ook veel inventarisaties gedaan. Deze inventarisaties worden echter meestal 
verzameld in een standaardprogramma (TURBOVEG, FIELDMAP), zodat integratie van gegevens 
vlot kan gebeuren. Ook voor de beschrijving en archivatie van deze gegevens levert dit niet veel 
problemen op, omdat alles al op een duidelijke manier beschreven is.

Voor deze groep werden nu al een groot deel van de datasets geïdentificeerd, maar per onderzoeker 
zijn nog een aantal datasets te vinden die nog beschreven moeten worden.

iii. Onderzoeksgroep Faunabeheer

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10447

05/08/2010 en 25/08/2010: Koen Van den Berge (Carnivora in Vlaanderen)

Samenvatting:

De data van deze onderzoeker zijn zeer divers. Deze gaan van een waarnemingsdatabank, waar alle 
mogelijke meldingen van Vlaamse carnivora opgenomen worden, tot gedetailleerde informatie over 
geautop si eerde dieren en papieren kaarten met het voorkomen en telemetriegegevens van carnivora. 
Deze data behoren allemaal tot lopende projecten, en zijn nog steeds onderhevig aan veranderingen.

Al de digitale files zijn op zich al behoorlijk goed gedocumenteerd, en kunnen na een kleine revisie 
onmiddellijk toegevoegd worden in IMIS en op de MDA gearchiveerd worden. Toch kruipt er 
gemiddeld een halve dag werk in per file om deze te controleren en aanvullende gegevens te 
vermelden.

Voor de papieren kaartgegevens is momenteel geen tijd om deze in te scannen of om ze te 
digitaliseren (dit gaat over telemetrie-locaties, de locaties van de vossenburchten, ...). Op termijn 
zal dit zeer waardevolle informatie zijn die niet verloren mag gaan om de reeds digitale datafiles 
volledig te kunnen begrijpen en interpreteren.

05/08/2010 en 25/08/2010: Thomas Scheppers (Wildbeheer)

Samenvatting:

De gegevens van deze groep zijn goed geordend en reeds intern gearchiveerd. Alle data van 
afgewerkte projecten worden teruggevonden onder één en dezelfde map. Dit omvat zowel de data 
zelf ais alle correspondentie en bijkomende documenten. Hier wordt dan ook de vraag gesteld of 
het de bedoeling is om enkel de data te archiveren, of ook de bijkomende gegevens in het archief te

7

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10447


plaatsen, vermits alles toch ook al goed is opgeslagen intern en er regelmatige backups gemaakt 
worden van de server waarop deze bestanden staan.

Naast de afgewerkte projecten is er ook de lopende online databank wildbeheer, die we niet op zich 
kunnen archiveren, maar waarbij het de bedoeling wordt, om telkens wanneer er een extractie 
gemaakt wordt voor een publicatie, deze gegevens te archiveren. De vraag hierbij was dan ook of 
de ruwe extractie moet gearchiveerd worden, of de opgekuiste versie, of alles. Er wordt gekozen 
om een opgekuiste versie te archiveren, zonder dat er grote bewerkingen zijn uitgevoerd (enkel
QC).

Conclusie voor de groep:

Voor de Onderzoeksgroep Faunabeheer werden alle belangrijke datasets van beide contactpersonen 
beschreven. Doordat hier al 2 dagen gespendeerd werd, is ook al begonnen met de archivatie van de 
gegevens. Reeds enkele documenten zijn beschreven en opgeladen in het archief, bij wijze van test. 
De andere datasets moeten nog in detail bekeken worden voor ze in het archief kunnen geplaatst 
worden.

iv. Onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw 

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10448 

28/10/2010: Marijke Steenackers, Bart De Cuyper en Pierre Vanpeteghem

Samenvatting:

Er werd met deze 3 personen samen gesproken, vermits al hun datasets gelijkend zijn, enkel de 
soort en enkele variabelen verschillen.

Binnen deze groep wordt vooral gewerkt rond genetische veredeling van soorten. Hiervoor werden 
voor 3 soorten (boskers, populier en es) fiches (excel) opgesteld (gegevens per perceel, per j aar, per 
kenmerk). Een metadatabank (gegevens over de plusbomen, klonen en de proefvlakken, maar geen 
details en geen data) werd ontwikkeld in het kader van een Europees project (FP 6 
TREEBREEDEX).

De data rond de wilgen werden echter niet opgenomen in het Europees project. Hier zijn alle 
gegevens ook op spreadsheets (Excel) bewaard, maar er bestaat ook reeds een relationele databank 
(Access), die al gedeeltelijk ingevuld werd. Heel wat gegevens ontbreken echter hierin en zouden 
nog ingevoerd moeten worden.

Meeste datasets werden beschreven in IMIS, maar enkele oude datasets (waaronder een dataset 
over ziekteresistentie bij populieren kunnen ook nog beschreven worden. Gegevens hierover 
kunnen teruggevonden worden bij Marijke).

Conclusies:

Voor deze groep zou een nieuwe datasettype aangemaakt kunnen worden: ‘genetic field 
experimental trials’, vermits deze datasets zeer specifiek genetisch en op het veld gericht zijn.
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Ook in MDA zou een meer genetisch datatype van toepassing kunnen zijn. Er werden nog geen 
bestanden gearchiveerd, maar vanuit de gesprekken bleek de noodzaak aan een aangepast datatype 
met de relevante keuzelijsten in.

b. Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu

/. Onderzoeksgroep Genetische Diversiteit 

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=9652 

28/10/2010: An Vanden Broeck 

Samenvatting:

Ook in deze onderzoeksgroep wordt voornamelijk gewerkt met genetische data. Binnen deze groep 
bestaan enkele referentiedatabanken met genetische lijnen van soorten. Dikwijls is er ook een link 
met de groep Genenbronnen Bosbouw.

Binnen deze datasets werd opgemerkt dat de scope van het onderzoek en de locaties van waar het 
materiaal afkomstig is, niet altijd overeenkomen. Bvb werd in België onderzoek gedaan naar 
olmen, maar het genetisch materiaal waarmee deze olmen vergeleken werden, is afkomstig uit 
Europa.

Conclusies:

Ook hier werden enkele bestanden gearchiveerd, en ook hier zou een genetisch datatype uitgewerkt 
moeten worden. Dit kan misschien best met de mensen van beide genetische onderzoeksgroepen 
gebeuren, zodat zij hun bestanden makkelijk kunnen archiveren met de juiste gegevens.

ii. Onderzoeksgroep Soortendiversiteit

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10457

Binnen de onderzoeksgroep waren reeds een aantal datasets beschreven (een tweetal via de OG 
ecosysteembeheer, S. Provoost). Met beide contactpersonen werd de lijst eerst overlopen om te zien 
of er gegevens van henzelf tussen zaten.

25/10/2010: Glenn Vermeersch

Samenvatting:

Reeds 1 dataset beschreven. Voorlopig slechts 1 extra afgelopen dataset beschreven: de 
broedvogelatlas. Aan de hand van deze publicatie was het makkelijk om de dataset goed te kunnen 
beschrijven. Om deze dataset te archiveren zal moeten gekeken worden hoe best een SQL-databank 
gearchiveerd wordt.
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25/10/2010: Hugo Verreycken

Samenvatting:

Ook reeds 1 dataset beschreven (V.l.S., het Vis Informatiesysteem). Daarnaast zijn er nog een 
aantal datasets die nog niet voltooid zijn, en die in het kader van de reeds beschreven dataset 
verzameld, of gerapporteerd zijn. Een dataset over dwergmeervallen omvat zowel een genetisch 
luik ais een morfologisch luik (dat er binnenkort aankomt). Deze dataset werd beschreven tijdens de 
inventarisatie.

De meeste van de datasets komen uiteindelijk terecht in het V.I.S.-systeem, en kunnen dus hieraan 
gelinkt worden. Het is echter moeilijk aan te geven hoeveel data nog in de groep aanwezig is.

Hier werden al enkele bestanden gearchiveerd. Enkele opmerkingen hier waren: hoe kun je de mail 
van de dataprovider up to date houden (bvb wanneer mensen niet meer bij INBO werken)? 
Misschien kan hier een ‘centrale’ mail ingevuld worden, bvb data@inbo.be?

Ook hier is genetisch onderzoek gedaan, en kan dit datatype voor het MDA gebruikt worden. Ook 
valt hier op dat bij de biotische data (waar deze voorlopig onder gecatalogeerd werden), wanneer 
men bijvoorbeeld de biologische compositie kiest, enkel mariene selecties gemaakt kunnen worden. 
Dit zou sterk uitgebreid moeten worden, ook voor andere velden. Er werd voorgesteld om er een 
keuzeveld in te maken of het gaat over terrestrische, zoet water of mariene data, zodat de 
keuzelijsten niet de lang worden. Hiervan moet de haalbaarheid nog onderzocht worden.

Conclusies:

Een genetisch datatype blijkt echt nodig. Zowel binnen IMIS ais MDA zou dit datatype aangemaakt 
moeten worden. Dit kan best in overleg met enkele mensen van INBO, opdat de belangrijkste zaken 
vermeld zouden kunnen worden.

Ook de keuzevelden binnen de datatypes moeten meer uitgebreid worden naar terrestrische en 
zoetwater gegevens. Hiervoor kan INBO zelf een lijst opstellen en doorgeven aan VLIZ. Eventueel 
moet een picklist gekozen worden per habitattype, om zo de lijsten te beperken.

iii. Onderzoeksgroep Kcosysteemdiversiteit 

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10449

Reeds een 64-tal datasets zijn binnen deze onderzoeksgroep beschreven, een groot deel in het kader 
van de ScheldeMonitor.

27/10/2010: Eric Stienen:

Samenvatting:

Meeste datasets zijn reeds beschreven in IMIS, maar de structuur kan beter. Een boomstructuur zou 
veel beter de relatie kunnen weergeven tussen de verschillende datasets (parent-child relaties, 
opeenvolgende datasets, gerelateerde datasets,...).
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Enkele nieuwe datasets werden toegevoegd, en enkele datasets geupdated. Ook werden enkele 
datasets gekoppeld met elkaar.

27/10/2010: Bart Vandevoorde:

Samenvatting:

Reeds 11 datasets beschreven op zijn naam voor de inventarisatie, maar dit klopt niet: Bart doet 
voornamelijk onderzoek op vegetatie, en een deel van deze datasets waren onderzoeken op dieren. 
Deze datasets werden aangepast en zijn naam geschrapt.

Een nieuwe structuur binnen deze datasets dringt zich volgens hem ook op. De ME- en MNO- 
datasets zijn verouderd, en ondertussen gedeeltelijk opgenomen in een nieuwe dataset. Deze nieuwe 
dataset werd dus ook beschreven en de oudere datasets werden gekoppeld. Aan de structuur van 
deze datasets wordt voorlopig niets veranderd. De structuur werd opgesteld in samenspraak met een 
aantal mensen, en kan niet zomaar gewijzigd worden.

Conclusies:

Data van deze groep waren al redelijk goed beschreven, maar moeten eens goed herzien worden, en 
vernieuwde links gelegd worden. De meeste datasets zullen nu beschreven zijn, maar regelmatige 
checks op de datasets worden wel aangeraden om deze up-to-date te houden.

Ook de structuur van de oplijsting van datasets op de webinterface kan beter. Om het overzicht te 
behouden van de relaties tussen de datasets, kan gegeken worden om een boomstructuur te creeëren 
zodat onderlinge relaties beter weergegeven worden. Dit is echter geen simpele opdracht daar er 
niet alleen parent-child relaties zijn, maar ook andere links tussen datasets (opeenvolgend, 
opgenomen in een grotere databank,...).

iv. Onderzoeksgroep M onitorins Biodiversiteitsbeleid

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=10450

Binnen de groep Monitoring Biodiversiteitsbeleid zijn 2 groepen: één groep die werkt met 
stromende en stilstaande wateren, en één groep die terrestrisch onderzoek doet. Tijdens de initiële 
inventarisatie werd enkel gesproken met mensen van de groep die bezig zijn met water. Het is dus 
onbekend hoeveel datasets er in de andere groep aanwezig zijn.

14/10/2010: An Leyssen

Samenvatting:

De datasets van An Leyssen vormden geen probleem om ingevoerd te worden. De datasets bevatten 
gegevens over vegetatie en habitats in Vlaanderen. Veel van de gegevens worden uitgezet op GIS- 
kaarten, zodat een habitattype, of het voorkomen van een bepaalde soort kan geanalyseerd worden.

Enkel was er onduidelijkheid over wat nu de “datum” van de dataset was: is dit de laatste datum 
waarop wijzigingen in de dataset werden aangebracht, of is dit de datum van invoer in de databank. 
Hier werd geopteerd om de datum van laatste wijziging te gebruiken, omdat dit een correcter beeld
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geeft van de dataset. Indien het datasets in ontwikkeling zijn, dan wordt de datum van vandaag 
gebruikt.

Ook voor enkele van deze datasets wordt TURBOVEG gebruikt. Dit lijkt binnen het INBO een heel 
belangrijk programma te zijn, die ais integratiemiddel gebruikt kan worden.

14/10/2010: Luc Denys

Samenvatting:

Ook de data van Luc Denys vormen geen probleem. Deze datasets komen ook goed overeen met de 
data van An Leyssen. Eén dataset is echter een collectie van diatomeeën, voorkomend in 
Vlaanderen, gevonden in de collecties van planten in Belgische musea. Deze dataset behoort strikt 
genomen niet tot het INBO, maar is persoonlijk eigendom van de onderzoeker.

Ook werd binnen deze groep een enquête afgenomen in verband met het herstel van poelen in 
Vlaanderen. Dit is een questionnaire, waarop nog geen analyse werd uitgevoerd.

Conclusie voor de groep:

Net zoals in OG Aquatisch Beheer, bestaan binnen de OG Monitoring Biodiversiteitsbeleid datasets 
met enquêtegegevens. Het is daarom opportuun om na te denken over de invoer van een nieuw 
datatype, nl “enquête”.

v. Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat

http://informatiecentrum.inbo.be/imis.php?module=institute&insid=9656

30/09/2010: Bruno De Vos (Bodems)

Samenvatting:

Binnen deze groep is men vooral bezig met bodemonderzoek. Een vraag naar de indeling van de 
habitats stelde zich hier dan ook onmiddellijk: Terrestrisch is heel ruim gezien. Voor mensen die 
met bodemonderzoek bezig zijn, zou er een opdeling moeten komen. Er zijn heel veel verschillende 
opdelingen mogelijk (bos, weiland, oevers,...). Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze op 
te splitsen, zonder al te zeer in detail te gaan.

We telden 7 datasets (waarvan enkele nog subdatasets bevatten), en gekoppeld aan projecten. Ook 
waren er nog verschillende excel-files beschikbaar met kleine datasets, die nog niet beschreven 
worden. Deze datasets zijn soms van bedenkelijke kwaliteit, of onvolledig, waardoor ze moeilijk ais 
een goeie dataset beschouwd kunnen worden. Er wordt voorgesteld om deze zeker in MDA op te 
slaan, maar voorlopig zonder beschrijving van de dataset in IMIS. Deze gegevens kunnen nog 
belangrijk zijn in de toekomst, maar omwille van de kwaliteit worden ze voorlopig enkel 
gearchiveerd.

De files van Bruno De Vos beschrijven 80% van het totale aantal datasets binnen zijn tak van de 
OG.
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30/09/2010: Arne Verstraeten (Bosbescherming)

Samenvatting:

Bij Arne Verstraeten vinden we één grote databank terug, Deze databank bestaat uit drie 
afzonderlijke luiken, allen geïntegreerd in een groot geheel. Het deel waar A. Verstraeten mee bezig 
is, is het meest complexe deel, die heel veel informatie bevat, en op veel verschillende wijzen is 
bemonsterd. Na het bekijken van de databank besloten we om deze ais één geheel te beschouwen, 
in plaats van drie afzonderlijke datasets te beschrijven. Indien nodig kan later nog altijd opgesplitst 
worden.

Ook hier duikt het probleem op dat ais habitat ‘terrestrisch’ nogal algemeen is. Naast deze databank 
zijn nog een heleboel datasets aanwezig binnen de groep Bosbescherming, omdat ook hier iedereen 
met z ’n eigen project bezig is.

Conclusie voor de groep:

Slechts een beperkt deel van de datasets werd voor de volledige onderzoeksgroep gecapteerd. Een 
groot deel van de datasets is verspreid over de verschillende onderzoekers, vooral van deelgroep 
Bosbescherming.

Voor deze onderzoeksgroep duikt (opnieuw) het probleem van de habitats op. Er zal moeten 
gekeken worden of het mogelijk is om de habitats uit te breiden, zodat ‘terrestrisch’ kan vervangen 
worden door iets meer specifiek.

13



4. Resultaten

a. Inventaris via IMIS aan de hand van metadataformulieren

Aan de hand van de eerste inventarisatie werden, samen met de gegevens (81 datasets) die reeds in 
IMIS opgenomen waren, reeds 153 datasets beschreven (143 datasets gekoppeld aan INBO- 
onderzoeksgroep, 8 datasets gekoppeld aan het vroegere IN of INBO zelf en niet aan een specifieke 
onderzoeksgroep, 1 privé dataset die persoonlijk eigendom is van een INBO-onderzoeker en 1 
dataset niet gekoppeld aan INBO). Voor een aantal onderzoeksgroepen zijn zo goed ais alle datasets 
geïdentificeerd en beschreven in IMIS, omdat er slechts enkele projecten binnen de 
onderzoeksgroep zijn, maar bij een aantal groepen heeft elke onderzoeker zijn eigen projecten en 
daarmee gerelateerde data die nog toegevoegd moeten worden. Dataproducten zoals bijvoorbeeld 
GIS kaartlagen werden niet opgenomen in de inventaris. Enkel de originele datasets werden 
beschreven en dit voor zowel lopende ais afgewerkte projecten. Ook fysieke collecties werden 
(nog) niet opgenomen in de lijst (zoals bijvoorbeeld collecties van schedels van carnivoren; stalen, 
specimens,...).

Hieronder vinden we de verdeling van de datasets over de onderzoeksgroepen. Enkele datasets zijn 
gekoppeld aan verschillende OG’s (wegens overlappende projecten of samenwerkingen). De 
gedetailleerde lijst van datasets is te vinden in bijlage 1 :

Onderzoeksgroep (OG) Aantal beschreven 
datasets in IMIS

Geschat % van aantal 
datasets binnen de OG

Aquatisch Beheer (AB): 14 datasets 60%
Ecosysteembeheer (EB): 7 datasets 75%
Ecosysteemdiversiteit (ED): 68 datasets 90%
Faunabeheer (FB): 14 datasets 100%
Genenbronnen Bosbouw (GB): 6 Datasets 90%
Genetische Diversiteit (GD): 7 Datasets 90%
Milieu en Klimaat (MK): 11 datasets 70%
Monitoring Biodiversiteitsbeleid (MB): 12 datasets 50%
Soortendiversiteit (SD): 12 datasets 70%
INBO + IN: 8 datasets* -

*: 3 dataset (niet aan OG gekoppeld)+- 5 van IN

Bijna de helft van de datasets is afkomstig uit de onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit. Deze data 
waren al in IMIS beschreven alvorens de interviews plaatsvonden. De groep Ecosysteemdiversiteit 
werkt vooral op het Schelde-estuarium en werd daarom door VLIZ eerder reeds bevraagd. Voor alle 
andere onderzoeksgroepen is het aantal datasets behoorlijk gelijk verdeeld. Vermoedelijk zullen per 
onderzoeksgroep een 15 tot 20 tai datasets beschreven kunnen worden. Het hoge aantal datasets 
voor ecosysteemdiversiteit versus de andere onderzoeksgroepen heeft deels te maken met het feit 
dat verschillende subdatasets in het kader van afzondelijke projecten werden aangemaakt voor OG 
Ecosysteemdiversiteit, dit gebeurde meestal niet voor de andere onderzoeksgroepen.

Enkele datasets zijn nog niet gekoppeld aan een onderzoeksgroep. Dit gaat meestal om oudere 
datasets, en om datasets met personen die vroeger aan het IN(BO) werkzaam waren voor de nieuwe 
structuur opgezet werd. In overleg met mensen van INBO kunnen deze datasets eventueel nog aan 
een groep toegewezen worden.
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Aantal datasets per onderzoeksgroep
8 14

□ Aquatisch Beheer

■ Ecosysteembeheer

□ Faunabeheer

□ Genenbronnen Bosbouw

■ Ecosysteemdiversiteit

□ Genetische Diversiteit

■ Milieu & Klimaat

□ Monitoring Biodiversiteitsbeleid

■ Soortendiversiteit

■ INBO + IN (geen OG)

In onderstaande figuur vinden we een ruwe opdeling van de datasets naar hun habitattype: marien 
(M), brak (B), zoet (Z) water, ofwel terrestrisch (T). Er valt op dat, globaal genomen, terrestrische 
(67 datasets), zoetwater (64) en brakke (66) data ongeveer 80% van de datasets uitmaakt. Dit is ook 
te verwachten aangezien bij het INBO de nadruk vooral ligt op onderzoek op land en in en rond de 
Vlaamse rivieren. Mariene datasets (42) zijn er veel minder.

Terrestrische datasets vormen de grootste groep binnen het INBO. Dit zal bij een volledige 
inventarisatie ongetwijfeld alleen maar toenemen. Zoals uit de interviews bleek, vinden de meeste 
onderzoekers dat er een onderscheid zou moeten komen binnen terrestrische data.

Habitattypes: Terrestrisch, Zoet, Brak, Marien
3 4 14

35

□  M

■ Z
□  B

□  T

■  MZBT

□  ZB

■  ZBM

□  BM

■  TZB

■  TB

□  TM

□  TBM

■  TZ
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Wanneer we kijken naar de datatypes, dan zijn 90% van de datasets monitoring data en research 
data.. Monitoring data bevat voornamelijk data van langdurige onderzoeken, terwijl de research 
data kortlopende onderzoeken zijn (experimenten, surveys,...).

Datatypes

□  Data collection

■  Literature-based

□  Maps/Geographical files

□  Monitoring

■  Research (notspecified)

□  Research: experiment

■  Research: field experiment

□  Research: field survey

■  Research: lab experiment

b. Archivering op MDA

Eens de datasets beschreven zijn, kunnen in een tweede fase de bijhorende bestanden gearchiveerd 
worden in het MDA. Bij de interviews voor het opstellen van het initieel overzicht was het de 
bedoeling om de nadruk te leggen op het beschrijven van de aanwezige data. Enkel wanneer er nog 
tijd over was, dan werd overgegaan tot de effectieve archivatie.

Ondertussen zijn een klein aantal databestanden effectief gearchiveerd: 11 datasets werden 
gearchiveerd voor de OG Faunabeheer en OG Soortendiversiteit. Daarnaast zijn in het kader van 
andere projecten, vroeger ook al datasets gearchiveerd. Deze staan echter niet verzameld in de 
nieuw aangemaakte INBO-onderzoeksgroep mappen, maar onder verschillende projectmappen, 
waartoe verschillende, ook externe, personen toegang hebben. Voor deze bestanden zal moeten 
onderzocht worden of het opportuun is om deze te groeperen onder de onderzoeksgroep, of om 
deze te laten staan onder het project.
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5. Analyse

a. Tijdsbesteding voor volledige inventarisatie

In de tweede fase van de data-inventarisatie zal aan de onderzoekers gevraagd worden om de 
resterende, niet beschreven datasets te beschrijven via het online submission-formulier 
(http://informatiecentrum.inbo.be/metasubmit.phpk of via de bestaande voorgemaakte excel- 
formulieren. VLIZ ontvangt deze formulieren en kan deze na controle overzetten naar de IMIS- 
databank. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedere onderzoeker geïnterviewd wordt en zijn 
datasets beschrijft, eventueel onder begeleiding van mensen van het IDC van het INBO.

Geschat wordt (aan de hand van de tabel) dat na de eerste inventarisatieronde (dwz. de interviews 
met de contactpersonen per groep) ongeveer 66 tot 75% van de datasets verzameld is. Dit is een 
ruwe schatting daar niemand precies weet hoeveel datasets exact bij andere onderzoekers aanwezig 
zijn.

Om al deze data echter te archiveren, zal nog heel wat tijd van de onderzoekers moeten gevraagd 
worden. Al hun datasets moeten gescreend worden, en klaar gezet voor archivatie. Daarna pas 
kunnen de files gearchiveerd worden op het MDA. Enkele onderzoekers gaven al aan dat per 
dataset ongeveer een halve dag werk gerekend moet worden om deze fasen te doorlopen.

b. Toepasbaarheid van de systemen op de data van INBO

/. IMIS

Over het algemeen kan gesteld worden dat de beschikbare velden van de IMIS-datasets module 
voldoen aan de eisen van de onderzoekers. De IMIS datasets module beschikt over heel wat velden, 
zodat datasets heel erg in detail kunnen beschreven worden. Heel wat velden zijn echter vrij in te 
vullen, waardoor ook een meer algemene beschrijving mogelijk is.

Een van de opmerkingen die er wel kwam is om een bijkomend datatype ‘enquête’ aan te maken, 
zodat bevragingen onder deze noemer kunnen vallen. Ook werd gevraagd om een bijkomend 
datatype voor de genetische data, omdat er toch twee onderzoeksgroepen zijn die zich bezig houden 
met genetische analyses. Een tweede opmerking was er eentje over de habitat-keuze: Vermits IMIS 
uitgebouwd is ais mariene databank, werd de nadruk gelegd op de verschillen zoet water -  brak 
water -  zout water -  terrestrisch. Doordat onderzoek binnen INBO grotendeels binnen het 
‘terrestrisch’ milieu plaatsvinden, zou het interessant zijn om dit nog verder op te delen. Hier zou 
INBO een summiere keuzelijst kunnen maken.

Daarnaast zijn er heel wat datasets die GIS-kaartlagen bevatten. Deze lagen kunnen ook ingevoerd 
worden via de dataset-module, maar dit kan niet zo gedetailleerd. Papieren kaarten worden in IMIS 
meestal beschreven via de module ‘publicaties’. Deze kunnen wel opgevraagd worden in de online- 
databank via de tab kaarten.

Ook wordt de IMIS-databank gekoppeld met WoRMS (wereldregister van mariene soorten) voor de 
taxonomische termen. Daar binnen het INBO veel onderzoek gedaan wordt naar terrestrische en
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zoetwatersoorten, kan deze link niet altijd gemaakt worden. Misschien kan een link gemaakt 
worden tussen IMIS en PESI, of een andere taxonomische lijst.

77. MDA

Voorlopig werden weinig problemen ondervonden bij de invoer van de databestanden in het MDA. 
Vermits tijdens het vooronderzoek geen nadruk gelegd werd op de effectieve archivatie, werden 
nog niet veel datasets gearchiveerd. Een van de bemerkingen die tijdens de interviews naar boven 
kwam is dat de datatypes, parameters en sampling devices te marien gericht zijn. De keuzelijsten 
zouden meer uitgebreid moeten worden. Er moet eventueel nagedacht worden of er een opsplitsing 
gemaakt kan worden voor terrestrische, en niet terrestrische data.

Een tweede bemerking was een praktische opmerking in verband met het up to date houden van 
gegevens in het MDA: wanneer iemand files archiveert, dan geeft die zijn mailadres mee op, maar 
wat gebeurt er met dit adres wanneer deze persoon niet meer op het INBO werkzaam is? Hoe kan 
dan nog contact opgenomen worden met de betrokken persoon? Misschien kan hiervoor een 
mailadres uitgewerkt worden die voor INBO-datasets op mda ingevuld wordt (bvb data@inbo.be)?

Op dit ogenblik zijn nog niet veel datasets klaar voor archivatie, daar deze nog eens grondig 
bekeken moeten worden door de onderzoekers, zodat deze voor iedereen begrijpbaar worden. Het 
zal echter nog wat tijd vragen voor iedere onderzoeker al zijn data overlopen heeft. VLIZ heeft een 
aantal richtlijnen uitgewerkt waaraan de datasets zouden moeten voldoen wanneer ze gearchiveerd 
worden. Dit zijn richtlijnen die aangeven welke metadata bij voorkeur wordt meegegeven(o.a. het 
meegeven van parameters, units, protocols,...) en die aangeven hoe spreadsheets (bvb. in excel) of 
databanken best georganiseerd kunnen worden. Deze richtlijnen kunnen best vóór de archivatie aan 
de onderzoeker worden voorgelegd, zodat deze weet waaraan de files moeten voldoen vooraleer er 
gearchiveerd kan worden.

6. Conclusies en aanbevelingen

Deze initiële inventarisatie geeft een mooi beeld van de te verwachten hoeveelheid data binnen het 
INBO. Dit zijn nog niet de werkelijke aantallen, maar het geeft wel een idee van de hoeveelheid tijd 
en middelen die er nodig zijn om een volledige inventarisatie te doen. Ook is gebleken uit het 
onderzoek dat de vooropgestelde systemen (IMIS en MDA) in grote lijnen toereikend zijn voor de 
data van de onderzoekers binnen het INBO. Het systeem dient nog gefinetuned te worden, zodat 
alle data er op de best mogelijke manier in passen. Dit gebeurt best in onderling overleg tussen 
INBO en VLIZ, zodat de aanpassingen zeker voldoen voor de onderzoekers van het INBO (zoals 
het MDA aanpassen naar niet-mariene data en habitats herzien).

Binnen het INBO worden ook enkele specifieke databanksystemen gebruikt voor data-integratie, 
met name TURBOVEG, V.I.S., FIELDMAP en Recorderó (in progress). Deze initiatieven zouden 
zeker ook een plaats moeten krijgen in de IMIS-datasets, daar ze (subsets van) de afzonderlijke 
datasets samenbrengen in één nieuwe geïntegreerde databank. Meer algemeen is het belangrijk een 
beslissing te nemen welke types van gegevens in de toekomst eenduidig ais datasets moeten 
beschreven worden (enquetes, collecties, soortenlijsten, GIS kaartlagen...).

De wetenschappers die geïnterviewd werden, leken alvast zeer enthousiast, en hadden hun datasets 
al keurig beschreven. De meesten vonden het een interessante oefening, en ook eens een reden om 
nog eens hun oude datasets te bekijken en op orde te zetten. Het grootste probleem is echter om de
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tijd te vinden om alles goed te beschrijven. Dit zal ook zo zijn voor de archivatie-oefening, daar dit 
nogal wat tijd vraagt om de databestanden (in excel, accès,...) te bekijken, gegevens die ontbreken 
aan te vullen, te beschrijven en dan te archiveren.

Uiteindelijk is het de bedoeling om een gesprek te hebben met iedere onderzoeker binnen het 
INBO, of om iedere onderzoeker al zijn/haar data te laten beschrijven, teneinde iedere dataset die 
binnen het INBO aanwezig is, beschreven te hebben. Daarbij is het belangrijk de onderzoekers erop 
te wijzen dat ze zelf al een persoonlijke pagina hebben op de INBO-site, waar ze best eerst een 
kijkje nemen om hun reeds bestaande datasets te (her)bekijken, en om nadien nieuwe datasets te 
beschrijven en om eventuele aanpassingen aan oude datasets te melden.

Tijdens het vooronderzoek werden de datasets voornamelijk geïdentificeerd en beschreven. Het is 
belangrijk in een tweede fase ook de volledige archivatie van de beschreven datasets door te 
voeren. Voor de archivatie van de data wordt aangeraden om dit niet aan de wetenschappers alleen 
over te laten, maar om zich ais datacentrum te profileren en de mensen te begeleiden door dit 
proces. Dit kan door een bepaalde dag (week) in het jaar uit te trekken waarbij mensen zich enkel 
moeten bezighouden met het op punt zetten van hun data, deze beschrijven en archiveren onder 
begeleiding van mensen uit het IDC. Op deze manier worden mensen er toe aangezet om deze taak 
op een goede manier te doen. Ook wanneer projecten afgelopen zijn, zijn dit aangewezen 
momenten om alle project gerelateerde data onmiddellijk goed te beschrijven en te archiveren. Op 
deze manier kan in een publicatie ook verwezen worden naar de beschrijving van de data.

Ook moet nog een duidelijke datapolicy afgesproken worden binnen het INBO en moet er nog een 
afspraak gemaakt worden hoe de datasets geciteerd moeten worden. Daarnaast moet nog gekeken 
worden wat de basistaal van de invoer wordt: Nederlands of Engels. Voolopig is de keuze gemaakt 
om de datafiches zo compleet mogelijk te beschrijven in het Nederlands.

In de toekomst wordt het belangrijk om de toegevoegde datasets up to date te houden, waarbij 
regelmatig gecontroleerd wordt op nieuwe relaties tussen datasets, publicaties, ... Wanneer nieuwe 
datasets toegevoegd worden, moet ook gecontroleerd worden of deze datasets al aanwezig zijn in de 
databank. Daarnaast dient ook gecontroleerd te worden of er geen relatie is met andere, reeds 
bestaande datasets.
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Titel dataset Onderzoeksgroep
1 A- locaties in Vlaanderen (potentieel ecologisch waardevolle bossen) EB
2 Aerial counts of seaducks ED
3 Afschotgegevens houtduivenafschot West-Vlaanderen 2008-2009 FB
4 Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest SD
5 Beached Bird Survey ED
6 Bemonstering rivierprik Zwalmbeek AB
7 Bemonstering trekvissen Schelde AB
8 Bepaling van de visstand in enkele Vlaamse beken en rivieren (voor en na het uitvoeren van herinrichtingswerken) AB
9 Biologische data van de Kraenepoel MB

10
Biologische en abiotische data ten behoeve van het bepalen van het ecologisch potentieel van grotere stilstaande wateren in 
Vlaanderen MB

11 Bird countings on the Belgian Continental Shelf ED
12 Bodemdatabank Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek MK
13 Bodemgeschiktheid Bosbomen MK
14 Bosreservatenmonitoring EB
15 Broedvogelatlas 2000-2002 SD
16 Databank Bodemkwaliteit van baggergronden langs bevaarbare waterlopen MK
17 Databank bodemkwaliteit van overstromingsgebieden in Vlaanderen MK
18 Databank Carnivora in Vlaanderen FB
19 Dataset Capture-Recapture vossen in Vlaanderen FB
20 Dataset Ecologische Autopsie Carnivora FB
21 Detailed mapping of target species along the Flemish coast EB/SD
22 Distribution of seabirds on the Belgian Continental Shelf ED
23 Distribution of wintering gulls ED
24 DNA en genetische profielen en populatiedata van groenknolorchis (Liparis loeselii) ED/GD/SD
25 DNA en genetische profielen van Jeneverbes (Juniperus communis L.) + Ecologische data GD
26 DNA en genetische profielen van olm (Ulmus sp.) GB/GD
27 DNA en genetische profielen van oorspronkelijk inheemse en cultuurlinde (Tilia sp.) GB/GD
28 Duiventellingen centraal West Vlaanderen, 2008-2009 FB

29
Ecologische Typologie en Onderzoek naar een geïntegreerde evaluatiemethode voor stilstaande wateren op regionale schaal: 
hoekstenen voor ontwikkeling, herstel en opvolging van natuurwaarden. MB

30 Effektstudie storten baggerspecie op slikken en schorren Waarde IN
31 Enquêtegegevens zomerganzen 2009 FB
32 European (and Flemish) Ramsar sites IN



Titel Dataset Onderzoeksgroep
33 European BioSoil+ database MK
34 Evaluatie van een V-vormige bekkenvistrap in de Abeek met behulp van PIT telemetrie AB
35 Evaluatie van visdoorgangen in Vlaamse waterlopen AB
36 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge ED
37 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success ED
38 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success: biometry of chicks ED
39 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success: eggsize ED
40 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: population size ED
41 Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: population structure ED
42 Feeding ecology Terns ED
43 Feeding ecology Terns: adults ED
44 Feeding ecology Terns: chicks ED
45 Fish Information System SD
46 Flemish Common Breeding Bird Project SD
47 Flemish Special Breeding Bird Project SD
48 Flemish waterbird counts SD
49 Follow up monitoring of focal species in nature reserves SD
50 Forest site and soil database of Flanders MK
51 Fytobenthosgegevens Vlaamse Waterlichamen MB
52 Ganzentellingen zomer 2009 in twee Vlaamse reservaten FB
53 Genetic study Ameiurus sp. in Flanders and neighbouring regions SD
54 Gis kaartlagen van zonevreemde bossen EB
55 Glasaalbemonstering vrijwilliger Wichelen AB
56 Groenbos MK
57 Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen (Enquete) MB
58 Historische BosBOdem Databank Vlaanderen MK
59 Historische collecties van diatomeeën in Vlaanderen privé
60 Historische NatuurBOdem Databank Vlaanderen MK
61 Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren ED
62 INRAM pollutant concentrations in tern eggs, sampled in Zeebrugge ED
63 Inventarisatie pompgemalen Vlaanderen AB
64 Keuteltellingen winterganzen winter 2008-2009 FB
65 Linking pelagic food web and its top predators: bird and prey fish sampling - Westbanks ED
66 Linking pelagic food web and its top predators: historical observations - Westbanks ED
67 Linking pelagic food web and its top predators: observations - Westbanks ED



Titel Dataset Onderzoeksgroep
68 Macrofytendatabank MF1 MB
69 Macrofytendatabank MF2 Macrofyten 2004stromend en Macrofyten 2004stilstaand MB
70 ME: Monitoring Estuary.Monitoring the estuary of the Zeeschelde INBO
71 ME-1 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - breeding birds ED
72 ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium ED
73 ME-1 b. 6 yearly counts of breedingbirds in the framework of the SIGMA plan ED
74 ME-2 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - waterbirds ED
75 ME-2a. Boat counts waterbirds along the Zeeschelde since 1991 ED
76 ME-2b. Counts of Anas strepera and Anas crecca on the Zeeschelde. ED
77 ME-2c. Detailed counts of aquatic bird habitats along the Zeeschelde (Belgium) ED

78
ME-2d. Influence of food availability and disturbance on the distribution of the Common Schelduck Tadorna tadorna along the 
Zeeschelde, Belgium ED

79 ME-2e. Weekly behavioural observations of the Teal (Nov-Apr) and simultaneous sampling of benthos. ED
80 ME-2f. Counts of Canada Geese in winter along the Zeeschelde, Belgium ED
81 ME-3 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - macrobenthos ED
82 ME-3a. Subtidal sampling of macrobenthos at location of the Deurganck Dock 96-97 ED
83 ME-3b. Three-yearly spatial benthos monitoring dataset inter- en subtidal Zeeschelde ED
84 ME-3c.Temporal monitoring benthos and sediment dataset mudflat Groot Buitenschoor INBO
85 ME-3d. Benthos Westerschelde as part of Impuls Program Marine Sciences ED
86 ME-3e. Macrobenthos of the Sea-Scheldt with special reference to the distribution and role of Oligochaeta ED
87 ME-3f. Estuarine macrobenthos of the Schelde estuary (Belgium and The Netherlands) - 1988 onwards IN
88 ME-4 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- fish stocks ED
89 ME-4a. Biomonitoring offish stocks at cooling water intake screens Doei (since 1991) ED
90 ME-4b. Biomonitoring offish stocks in the Zeeschelde using fykes (since 1995) ED
91 ME-5 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- march vegetation ED
92 ME-5a. Monitoring dataset vegetation of the salt marshes Schor van Ouden Doei and Plaat van Boomke ED
93 ME-5b. Vegetation monitoring along the Zeeschelde, Belgium ED
94 ME-6 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- bottomquality ED
95 ME-6a. Chemical quality of the water bed of the Beneden-Zeeschelde linked to macrobenthos ED
96 ME-6b. Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor ED
97 MNO Follow-up developments Ketenissepolder following the leveling to intertidal area in 2002 ED
98 MNO Monitoring nature development near Heusden (LO) ED
99 MNO Monitoring Paddebeek ED

100 MNO Monitoring the developments Paardenschor ED
101 MNO Monitoring Waaslandhaven ED



Titel Dataset Onderzoeksgroep
102 MNO: Monitoring Nature development. Monitoring the nature development along the Zeeschelde ED
103 MNO-1 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - water birds ED
104 MNO-1a. Counts and behavioural observations of aquatic birds in the Ketenissepolder, Zeeschelde (Belgium) ED
105 MNO-2 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - macrobenthos ED
106 MNO-3 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - fish ED
107 MNO-4 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - vegetation ED
108 MNO-5 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - bottomquality ED
109 Monitoring dataset based on soil samples from the Zeeschelde (and Westerschelde) ED
110 Monitoring management in nature reserves INBO
111 Monitoring network freshwater fish Flanders; Eel pollutant monitoring network SD
112 Monitoring of the nature values of the inner port of Zeebrugge ED
113 Observaties van gekleurringde meeuwen ED
114 Onderzoek naarde migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde AB
115 Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen AB
116 Onderzoek naarde stroomopwaartse migratie van rivierpriktussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde AB
117 Onderzoek naar vismigratie in de ringvaart aan de sluis van Evergem AB
118 Onderzoek van vogels in Zeebrugge ED
119 Opnames van de Permanente Kwadraten in het kader van PINK EB
120 Opnames van de permanente transecten in de Baai van Heist EB/SD
121 Permanent inventory of the Coastal Nature Reserves in Flanders EB
122 Permanente Kwadraten Schelde databank ED
123 Populatie-Ecologie Carnivora in Vlaanderen FB
124 Preliminary OMES database INBO
125 Radiotelemtrisch onderzoek naar het (migratie)gedrag van vissoorten in Vlaamse beken en rivieren AB
126 Referentiedataset voor kloonidentificatie cultuurpopulier GD
127 Resistentie tegen rattenvergif bij de bruine rat (2003-2010) FB
128 Resistentie tegen rattenvergif bij de bruine rat (2008-2009) FB
129 Seabirds at Sea ED
130 Selectie & veredeling edele loofbomen (genotypes): Boskers GB
131 Selectie & veredeling edele loofbomen (genotypes): gewone es GB
132 Selectie & veredeling van populieren (genotypes) GB

133
Selectie en veredeling van boomvormende wilgen Salix alba (schietwilg), Salix fragilis (kraakwilg) en de hybriden Salix x  rubens 
(bindwilg) GB

134 Simultaantellingen zomerganzen 2009 FB



Titel Dataset Onderzoeksgroep

135 Soil characteristics of controlled flood plains and salt marshes
(niet aan INBO 
gekoppeld)

136 Standplaatsonderzoek van Luronium natans in Vlaanderen M B/GD
137 Stomach analysis of stranded seabirds ED
138 Strandings and sightings database for the North sea and Scheldt estuary INBO
139 Trekvismonitoring AB
140 Typologie en habitats van stilstaande wateren MB
141 Vegetatiekaarten data Zeeschelde ED
142 Verspreidingsonderzoek van het habitattype 3260 in Vlaanderen MB
143 Volunteer network: monitoring fish stocks in the Zeeschelde and the Rupel (from 2007) AB
144 Water- en oevervegetatiedata herstel Zuiderkempen (Biotiek & Abiotiek) MK/MB
145 Water in natuurgebieden MK
146 Watervlooien verspreiding in Vlaamse stilstaande wateren MB
147 WESTBANKS dataset (2007-2010) ED
148 WESTBANKS TROPHOS PODOI database ED
149 WildBeheer Eenheden Statistieken, 1998-2007 FB
150 Wildbeheerdatabank Vlaanderen FB
151 Worldwide observations of gulls originating from Zeebruges ED
152 Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor ED
153 Zwarte populier (Populus nigra) in België, verspreiding, geslacht en genetisch profiel GD
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Template voor datasubmissie:

Dataset name: Acronym:

Date: Institute:
Name o f  person:

e-mail:

Abstract:

Extensive description:

Key-words:

Habitat:
marine | | brackish | | freshwater | | terrestrial Q

Dataset size:

Dataset status:
Planned | | Completed | | In progress □

Dataset type: Data collection
Data library
Data management action
Experiment
Experiment (field)
Experiment (lab)
Graphs
Literature based
Maps/graph files
Metadatabase
Modelling
Monitoring
Multipartite
Museum species
Research
Research (field survey)
Simulation results
Software
Static graph
Static map
Other: specify:



Access constraints'.

Quality o f  dataset.

Academic
Collection cost charge
Distribution cost charge
Freely available after moratorium period
Freely available if cited
Licence
No access
Not available until published
Organisation
Restricted
Unknown
Unrestricted
Other: specify:

Not checked
No remarks
Doubtful
Should not be used
To be checked
Checked

Dataset fo rm at 

People involved:

Role: data author, data owner, contact, co-ordinator, data collector, data manager, data 
provider, database developer, executant, sponsor

Person Contact Institute role

Temporal cover:

First Record.
Last record.
Temporal resolution:

Geographical cover:

Geo scope:
Lat/long:
Resolution:
Number o f  locations:



Taxonomie cover:

Taxonomic scope:

Number o f  species (approx.):

Parameters:

Parameter Unit Method

Reference:

Preferred citation o f  the dataset:

Reference(s) o f  publication(s) that was based on this dataset: 

Reference(s) o f  publication(s) that describe this dataset in detail: 

Comments:


