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Natuurindicatoren 2021 
2020 was een belangrijk scharnierjaar voor het mondiale en het Europese 
biodiversiteitsbeleid. Het jaarlijkse indicatorenrapport vervingen we vorig jaar daarom door 
een omvangrijk toestand- en trendrapport over de biodiversiteit. Dit rapport 2021 bevat de 
cijfers voor een veertigtal prioritaire Vlaamse natuurindicatoren in 2020. 
 

Eerste LifeWatch biodiversity day over biologging en camera trapping 
Op 28 oktober had de allereerste LifeWatch biodiversity day plaats. Dit evenement bracht 
wetenschappers, beleidsmakers, burgers en industrie samen rond het centrale thema 
‘Biologging & camera trapping’. 
 

Minder zware metalen in Europese bosbodems 
Het INBO stelde een daling vast in de concentraties zware metalen zoals cadmium, lood en 
kwik in Europese bosbodems tussen de inventarisatie van 1985-1996 en deze van 2006-
2008. Deze daling is meer uitgesproken in de strooisellaag dan in de bovenste 10 cm van de 
minerale bodem. 
 

Gestructureerde besluitvorming als basis voor het adaptief grofwildbeheer in het 
Drongengoed 
Damherten en reeën kunnen spotten is voor veel mensen een extra reden om het 
Drongengoed te bezoeken. Tellingen tonen aan dat beide soorten de laatste tien jaar sterk 
toenemen in dit gebied. Dat is leuk voor de bezoekers, maar zorgt tegelijk voor een 
toenemende druk op het domein en zijn omgeving. Om tot een beheervisie te komen die 
met alle noodzakelijke elementen rekening houdt, gebruikten we “Gestructureerde 
Besluitvorming”. 
 

Kleine Vlaanderen toch van groot belang voor het behoud van Europese habitattypen 
Vlaanderen beslaat slechts ongeveer 2% van de oppervlakte van de Europese Atlantische 
regio. Toch komen enkele habitats er relatief veel meer voor dan in andere Europese 
gebieden. We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor droge heide op 
landduinen, open grasland op landduinen en oude eiken-berkenbossen. 
 

Advies in de kijker: Boomkikkers voor Wallonië? 
Het Agentschap Natuur en Bos heeft vragen over een eventuele translocatie van 
boomkikkers uit Vlaanderen naar Wallonië. 
 



Wat weten we na 25 jaar natuurontwikkeling- en beheer in de duinen? 
Begin oktober organiseerde het INBO een studiedag rond kust- en duinbeheer. Sprekers van 
het INBO en andere organisaties belichtten verschillende aspecten. In de namiddag bekeken 
we in het Westhoekreservaat de effecten van enkele beheermaatregelen. 
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Natuurindicatoren 2021

2020 was een belangrijk scharnierjaar voor het mondiale en het Europese biodiversiteitsbeleid. Het

jaarlijkse indicatorenrapport vervingen we vorig jaar daarom door een omvangrijk toestand- en

trendrapport over de biodiversiteit. Voor verschillende natuurindicatoren was het cijfer van 2020 toen

al beschikbaar, voor andere nog niet. Dat kan u nu voor een veertigtal prioritaire Vlaamse

natuurindicatoren terugvinden in het rapport van 2021.

Wat mag u verwachten voor 2022? Naar aanleiding van de nieuwe Europese Biodiversiteitsstrategie

2030 willen we de bestaande set van natuurindicatoren herzien. Bedoeling is om de indicatoren zo

goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelen van het Europese en Vlaamse beleid voor het volgende

decennium. In de hoofdlijnen van dit indicatorenrapport schetsen we alvast waarvan Europa en

Vlaanderen de volgende tien jaar werk willen maken.

Lieve Vriens

De totale set aan indicatoren is beschikbaar op de INBO-website.

 

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/68510166/Vriens_etal_2021_Natuurindicatoren.pdf
https://www.inbo.be/inbo/natuurindicatoren/
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Eerste LifeWatch biodiversity day over biologging en camera

trapping

Op 28 oktober had de allereerste LifeWatch biodiversity day plaats. Dit evenement bracht

wetenschappers, beleidsmakers, burgers en industrie samen rond het centrale thema ‘Biologging &

camera trapping’. Deze technologie maakt het mogelijk om dieren en hun gedrag van op afstand te

volgen. Dit geeft een nieuwe dimensie aan biodiversiteitsonderzoek. Specialisten uit binnen- en

buitenland vertelden hoe deze technologie een revolutie betekende voor hun werk. De presentaties

staan op de website van LifeWatch Belgium.

Presentaties door INBO-wetenschappers

Building a bird tracking network through science, citizens and mobile phones (Eric Stienen)

CATREIN, the camera trap snowball effect (Jim Casaer)

Spatio-temporal movement behaviour as the fundamental basis for applied management (Pieterjan

Verhelst, UGent/INBO with input from Jim Casaer, INBO & Eric Stienen, INBO)

Beeld boven: Eric Stienen aan het woord, foto VLIZ Afdeling Hydraulica (Dehandschutter, Ine)

https://www.lifewatch.be/en/lifewatch-biodiversity-day-october-28-2021
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Minder zware metalen in Europese bosbodems

Het INBO stelde een daling vast in de concentraties zware metalen zoals cadmium, lood en kwik in

Europese bosbodems tussen de inventarisatie van 1985-1996 en deze van 2006-2008. Deze daling is

meer uitgesproken in de strooisellaag dan in de bovenste 10 cm van de minerale bodem. In de eerste

inventarisatie werden tussen de 1000 en 1500 plots geanalyseerd, bij de tweede tussen 3000 en 3500.

ICP Forests is een Pan-Europees samenwerkingsprogramma dat de langetermijneffecten van

grensoverschrijdende luchtverontreiniging op bossen opvolgt. De UNECE startte dit programma in de

jaren 1980 op naar aanleiding van massale bossterfte door zure regen. Rond de eeuwwisseling

verschoof de aandacht naar de eutrofiërende en verzurende effecten van stikstof. Maar daarnaast

worden ook bepaalde zware metalen opgevolgd die via de lucht in het bosecosysteem terechtkomen.

Zware metalen komen ook van nature voor in de Europese bodems. Die zogenaamde

achtergrondconcentraties verschillen tussen de landen en de biogeografische regio's. Zo bevatten

bosbodems in de boreale zone in tegenstelling tot de gematigde slechts kleine hoeveelheden zware

metalen. Maar de ruimtelijke patronen die we hier vaststelden, komen grotendeels overeen met die van

ICP Vegetation in de mossensurvey en EMEP in de depositiedata van zware metalen. Dit bevestigt dat

de bosbodemvervuiling van een externe bron afkomstig is.

Nathalie Cools, Tine Bommarez en Bruno De Vos

Meer lezen? Raadpleeg dan het gedetailleerde INBO rapport of het ICP Forests Technical Report 2021.

http://icp-forests.net/
https://unece.org/environment-policy/air/working-group-effects
https://icpvegetation.ceh.ac.uk/
https://www.emep.int/
mailto:nathalie.cools@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/heavy-metals-in-forest-floors-and-topsoils-of-icp-forests-level-i-plots-report-of-the-forest-soil-coordinating-centre-of-icp-forests
https://www.icp-forests.org/pdf/ICPForests_TR2021.pdf
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Gestructureerde besluitvorming als basis voor het adaptief

grofwildbeheer in het Drongengoed

Damherten en reeën kunnen spotten is voor veel mensen een extra reden om het Drongengoed te

bezoeken. Tellingen tonen aan dat beide soorten de laatste tien jaar sterk toenemen in dit gebied. Dat

is leuk voor de bezoekers, maar zorgt tegelijk voor een toenemende druk op het domein en zijn

omgeving. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid vroeg het INBO hoe ze hier in de toekomst het

best mee kan omgaan.

Om tot een beheervisie te komen die met alle noodzakelijke elementen rekening houdt, gebruikten we

“Gestructureerde Besluitvorming”. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode deelt het

beslissingsproces op in verschillende stappen.

In een eerste stap brachten we de mogelijke doelstellingen voor het grofwildbeheer in het

Drongengoed in kaart. Vervolgens evalueerden we die samen met lokale belanghebbenden. Deze

groep bestond, naast Natuur en Bos en Defensie, uit de gemeenten, wildbeheereenheden, de lokale

Natuurpunt-afdeling en plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

In een tweede stap voegden we mogelijke beheermaatregelen samen in 15 beheerstrategieën. We

gingen na in welke mate deze beheerstrategieën de gekozen doelstellingen ondersteunen. Deze

oefening bespraken we opnieuw met de belanghebbenden.

Het resultaat van dit proces vormde de basis voor de beheerkeuze door Natuur en Bos zelf. Ze

kozen voor een mix van zowel preventieve maatregelen als actief populatiebeheer van damhert en
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ree.

Monitoring en terugkoppeling van de resultaten naar de beheerders en belanghebbenden vormen

de logische vierde stap van een adaptief, wetenschappelijk onderbouwd beheer van de

grofwildpopulaties in Drongengoed.

Jim Casaer

Meer lezen? Casaer, J., Boone, N., Neukermans, A., Vercammen, J., Pallemaerts, L., Adriaens, T.,

Huysentruyt, F. (2021). Basisrapport voor de wetenschappelijke onderbouwing van beheerkeuzes

voor grofwild in het Drongengoed. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021

(35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.39649791

mailto:jim.casaer@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/basisrapport-voor-de-wetenschappelijke-onderbouwing-van-beheerkeuzes-voor-grofwild-in-het-drongengoed
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Kleine Vlaanderen toch van groot belang voor het behoud van

Europese habitattypen

Vlaanderen beslaat slechts ongeveer 2% van de oppervlakte van de Europese Atlantische regio. Toch

komen enkele habitats er relatief veel meer voor dan in andere Europese gebieden.

Als we de Vlaamse cijfers vergelijken met deze van de andere EU-landen, blijkt dat Vlaanderen voor

drie Europees beschermde habitattypes een bijzondere verantwoordelijkheid heeft:

droge heide op landduinen (34 % van de oppervlakte in de Europese Atlantische regio)

open grasland op landduinen (12 %)

oude eiken-berkenbossen (9 %)

De grootste oppervlakte ervan ligt binnen de Habitatrichtlijngebieden van de militaire domeinen van

Leopoldsburg en Houthalen.

Beide biotopen op landduinen liggen in Vlaanderen grotendeels binnen de afgebakende

Habitatrichtlijngebieden. Ruim de helft van de oude eiken-berkenbossen ligt erbuiten. Dit verschil

heeft gevolgen voor de te nemen instandhoudingsmaatregelen.

Er zijn nog andere habitattypen waarvoor Vlaanderen belangrijk is, zoals het Schelde-estuarium, de

kalkrijke heischrale graslanden en de bekende hyacintenbossen.
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De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het behoud en herstel van de natuurlijke habitats

en soorten in Europa. Deze berekeningen helpen om prioriteiten te bepalen in het Vlaamse Natura

2000 programma.

Steven De Saeger & Patrik Oosterlynck

Meer lezen?

Paelinckx D., De Saeger S., Oosterlynck P. & Wils C. (2021). Natura 2000 habitats: Vlaanderen in

Europees perspectief en belang van de habitatrichtlijngebieden voor het realiseren van hun

regionale gunstige staat van instandhouding. Een actualisatie aan de hand van de BWK-

Habitatkaart uitgave 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (40).

Instituut voor Natuuren Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.43934741

De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., De Bruyn A., Debusschere K., Dhaluin P., Erens R., Hendrickx

P., Hendrix R., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Opdebeeck J., Spanhove T., Tamsyn W., Van Oost F.,

Van Dam G., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2020). Biologische Waarderingskaart en

Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en

Bosonderzoek 2000 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI:

doi.org/10.21436/inbor.18840851

Beeld boven: Landduinen in Helchteren (foto INBO)

mailto:steven.desaeger@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/natura-2000-habitats-vlaanderen-in-europees-perspectief-en-belang-van-de-habitatrichtlijngebieden-voor-het-realiseren-van-hun-regionale-gunstige-staat-van-instandhouding
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-uitgave-2020
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Advies in de kijker: Boomkikkers voor Wallonië?

Het Agentschap Natuur en Bos heeft vragen over een eventuele translocatie van boomkikkers uit

Vlaanderen naar Wallonië. Het dier is er niet meer waargenomen sinds begin jaren 1990. In Vlaanderen

breidde de soort zich op verschillende locaties uit. Translocatie van eiklompjes naar Wallonië is

daarom een optie.

Het agentschap wil weten of de Vlaamse populaties voldoende stabiel zijn om als bronpopulatie te

dienen. Vraag is ook welke populaties hier dan genetisch het meest geschikt voor zijn. In dit advies

beantwoorden we deze vragen en we geven ook richtlijnen voor de concrete uitvoering van een

herintroductie en de monitoring achteraf.

Jeroen Speybroeck

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: boomkikker (Rollin Verlinde - Vildaphoto)

mailto:jeroen.speybroeck@inbo.be
https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/66021202/INBO.A.4250AG+gecorrigeerde+versie.pdf
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Wat weten we na 25 jaar natuurontwikkeling- en beheer in de

duinen?

Begin oktober organiseerde het INBO een studiedag rond kust- en duinbeheer:

Sam Provoost schetste de landschappelijke veranderingen in de duinen. Naast verstruweling en

verbossing van duingraslanden en duinvalleien brengt ook klimaatverandering grote uitdagingen

met zich mee.

Dries Bonte van de UGent nam het faunabeheer onder de loep en benadrukte het belang van

interacties, populatiedynamiek en landschapsconnectiviteit.

Jean Louis Herrier van Natuur en Bos schetste het belang van onder meer het Duinendecreet, de

Europese wetgeving, de ecosysteemvisie op het natuurbeleid en beheer van de duinen.

Marc Leten gaf vanuit zijn uitgebreide praktijkervaring een overzicht van successen van en

problemen bij het beheer van onze duingebieden.

Koen Verschoore benadrukte de onmisbare rol van de vrijwilligers in het beschermen en beheren

van onze duinen.

In de namiddag bekeken we in het Westhoekreservaat de effecten van enkele beheermaatregelen. Het

INBO wil in de toekomst meer inzetten op deze vorm van kennisdeling onder meer via een

kennisplatform natuurbeheer.
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Heidi Demolder

Meer lezen? Provoost S., Van Gompel W. & Vercruysse E. (2020). Beheerevaluatie kust. Eindrapport

2015-2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (18). Instituut voor

Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.18039583

mailto:heidi.demolder@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/beheerevaluatie-kust-eindrapport-2015-2019
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Wetenschappers roepen op tot een ambitieuze Europese

natuurherstelwet

Aan de hand van een 12-punten-memorandum roepen Europese wetenschappers op tot een

ambitieuze nieuwe natuurherstelwet met afdwingbare doelen ter aanvulling van de

Biodiversiteitsstrategie 2030.

Het INBO steunt als wetenschappelijke instelling deze oproep vanuit de netwerken waarvan het deel

uitmaakt, de Society for Ecological Restoration en Alternet. We roepen ook individuele

wetenschappers op om de oproep mee te ondertekenen.

in de video schetst Jordi Cortina-Segarra, voorzitter van SER Europe, de inzet:

https://chapter.ser.org/europe/declaration-on-eu-restoration-law/
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https://vimeo.com/655050282?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=160145653

