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Inventarisaties in Vlaanderen: 

plaats en functie van het 
Instituut voor Natuurbehoud 

Van de wetenschap wordt vaak beweerd 
dat ze meer vragen oproept dan oplost en 
dat onderzoekers aldus zichzelf van werk 
blijven verzekeren. Ook inventarisaties 
houden permanent mensen in de weer, 
hetzij als eerste stap en hulpmiddel in een 
onderzoeksproces, hetzij als doel op zich. 
Voor sommigen dus eindig, voor anderen 
een blijvende zorg en noodzaak. Wat be
tekenen veldbiologische inventarisaties in 
het natuuronderzoek en in hoeverre staan 
zij op zichzelf, dragen zij bij tot een beter 
geïntegreerd begrip, of vergen zij steeds 
een verregaande bewerking vooraleer 
'bruikbaar' te zijn? Hoe kan een (relatief 
jong) overheidsinstituut in deze materie 
een toegevoegde waarde betekenen? 

Het belang van inventarisaties 
Verzamelaars van planten, vogels, insek-
ten, schelpen en allerlei andere organis
men zijn er wellicht altijd geweest. Tal 
van collecties zijn soms eeuwenoud en 
vormen vaak een belangrijke bron van 
kennis over het vroegere verspreidings
patroon van die soorten, waarvoor des
tijds belangstelling bestond. Ook oude 
veldnotaboeken van ornithologen en 
botanici, trofeeën en afschotgegevens bij 
jagers en niet te vergeten tal van fotografi
sche documenten (bijvoorbeeld Massart, 
1912) kunnen waardevol materiaal leve
ren. Veel werd gelukkig ondergebracht in 
herbaria en musea, zodat dergelijke histo
rische informatie niet verloren is gegaan. 

Ondertussen werd een rem gezet op 
het ongebreideld verzamelen en verhan
delen van zeldzame of bedreigde organis
men (Conventie van Washington, 1973) 
en kreeg behoud en beheer van de biodi
versiteit een mondiale dimensie na de 
wereld-milieutop van Rio de Janeiro in 
1992 (UNCED), met vooral de Biodi-
versiteitsconventie en Agenda 21 als nieu
we instrumenten en 'duurzame ontwikke
ling' als nieuw beleidsconcept. 

De hedendaagse benadering inzake 
natuurbehoud vergt -onder meer- de uit
voering van gerichte en systematische 
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inventarisaties. Hierbij moet uiteraard 
worden gestreefd naar voldoende volle
digheid en homogene spreiding van waar-
nemingspunten, en dit voor veel méér 
soortengroepen dan de populaire vogels, 
vlinders en orchideeën. Hieruit moeten 
bruikbare referentiekaders volgen voor de 
beschrijving en beoordeling van de bio
diversiteit en voor (keuzen inzake) het 
beheer en herstel van natuurwaarden. 

Het klassieke verzamelwerk en de 
bijhorende taxonomie, evenals het veld-
biologisch onderzoek naar verspreiding en 
aantalsevoluties van uiteenlopende soor
tengroepen, maakt momenteel een merk
bare heropleving mee. Daarnaast is men 
zich in toenemende mate gaan realiseren 
dat ook inzicht is vereist in diverse proces
sen en mechanismen op niveau van popu
laties, habitats en ecosystemen, wil men 
de basis kunnen leggen voor een weten
schappelijk gefundeerd natuurbehouds-
beleid. Dat hoe dan ook loutere weten
schap niet volstaat om keuzen te maken is 
duidelijk; diverse maatschappelijke afwe
gingsfactoren zullen uiteindelijk vaak 
doorslaggevend zijn (o.m. Lawton, 1997). 

Uiteraard blijft, naast de toepassin
gen in beheer en beleid, vooral het ver
werven van kennis-op-zich een belangrijk 
motief voor alle speurwerk. Het verrich
ten van opnamen, tellingen en inventari
saties, vaak met veel overgave en deskun
digheid uitgevoerd door al dan niet 
georganiseerde vrijwilligers, heeft ook een 
bijzondere sociale betekenis gekregen. 
Deze laatste mag zeker niet onderschat 
worden, vooral wanneer men weet hoe
zeer dit bij de betrokkenen een engage
ment voor het behoud en beheer van de 
onderzoeksobjecten zelf stimuleert. 

De belangrijke reflex die het begrip 
biodiversiteit heeft veroorzaakt bij het 
grote publiek dient daarom actief aange-
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grepen te worden om de kennis waar 
mogelijk uit te breiden en om het maat
schappelijk draagvlak voor het natuurbe
houd verder te verbreden. 

Voorliggend themanummer van De 
Levende Natuur, gewijd aan biologische 
inventarisaties in Vlaanderen, biedt een 
goede gelegenheid voor het opmaken van 
een stand van zaken en vooruitzichten 
voor de toekomst. In deze bijdrage wordt 
ook de plaats en de betekenis van het 
Instituut voor Natuurbehoud belicht, 
met de nadruk op het streven naar een 
beleidsgerichte benadering, eerder dan op 
de diverse inventarisatiemethodes en 
-technieken zelf 



Van inventarisaties tot natuur
beleid 
De verzameling, bewerking en integratie 
van veldbiologische gegevens kan, zoals 
hierboven gesteld, met uiteenlopende 
doelstellingen gebeuren. Daarbij kunnen 
volgende niveaus onderscheiden worden: 
• op soortniveau zijn er de verspreidings
atlassen, diverse lange-termijn tellingen en 
populatietrends met bijhorende data
banken; belangrijk is het onderzoek naar 
minimum leefbare populaties, het zoeken 
naar bruikbare indicatoren voor biologi
sche diversiteit in relatie tot ruimtelijke en 
milieukwaliteit, tot en met het opstellen 
van soortenbeschermingsplannen; 

• op habitatniveau hebben inventarisaties 
vooral betrekking op typologie en karte
ring, al dan niet leidend tot afzonderlijke 
databanken van levensgemeenschappen 
zoals heiden, bossen, riviervalleien, wet-
lands; bekend is in Vlaanderen de Biolo
gische Waarderingskaart (BWK) als ge-
biedsdekkend, geïntegreerd document op 
schaal 1:25000 met het daaraan gekop
pelde GIS (De Blust et al., 1985); ook de 
aanzet tot een begeleiding van projecten 
voor natuurontwikkeling zal vaak vanuit 
dit habitatniveau gebeuren (Decleer et 
al., 1995); 
• op ecosysteemniveau zullen inventarisa
ties structurele aspecten bevatten zoals 

abiotische, biotische en anthropische 
gegevens, terwijl inzichten in diverse 
mechanismen en functionele systeem
processen (o.a. stofstromen, landschaps-
ecologische relaties) mede zullen gericht 
zijn op het onderbouwen van modellen 
en concepten zoals integraal waterbeheer 
en coastal zone management; uitwerking 
van ecosysteem-visies en de daaruit af te 
leiden streefdoelen (natuurtypes) is even
eens in deze categorie te situeren. 

Toestandsbeschrijvingen zullen vaak 
een aanzet vormen voor zinvolle monito-
ring. Dit vergt een duidelijke visie en 
doelstelling en een kritische selectie van 
relevante soorten, habitats en zg. sleutel
processen, die zich lenen voor volgehou
den waarnemingsreeksen. Deze benade
ring en vooral een integratie tot 
gecombineerde datasets is essentieel voor 
het verkrijgen van een dynamisch en 
wetenschappelijk fiindamenteel inzicht 
in de huishouding van het natuurlijk 
milieu. 

Tegelijk dienen monitoringresultaten 
vertaalbaar te zijn naar het beleid toe. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de 
invulling van diverse instrumenten en 
verplichtingen, die volgen uit zowel re
gionale wetgevingen als uit internationale 
regelgevingen en conventies, steeds reke
ning houdend met de daarin opgelegde 
classificaties, normen en criteria. Enkele 
voorbeelden zullen dit verduidelijken en 
het belang van geactualiseerde gegevens 
beklemtonen: 
• Het gebruik van referentiekaders zoals 
de vroegere en recente verspreidingsatlas
sen en de vertaling tot Rode Lijsten voor 
bepaalde soortengroepen, is van bijzon
dere betekenis. Niet alleen is dit een tijds
beeld dat door lange-termijnmonitoring 
kan worden opgevolgd, maar het levert 
een bijzondere bijdrage tot de argumen
tatie van prioritaire acties voor het 
behoud van kritische, bedreigde of zeld
zame soorten en hun specifieke habitats 
(Maesetal., 1996). 
• Gesteund op globale structuurbepalen-
de fysische systemen en landschapspatro
nen, evenals op habitatkarteringen zoals 
de BWK, werd in navolging van het 
Nederlandse voorbeeld (de "Ecologische 
Hoofdstructuur") voor Vlaanderen een 
ontweip van "Groene Hoofdstructuur" 
uitgetekend (o.m. Kuyken, 1994; De 
Blust et al., 1995). Zonder hier in te gaan 
op de gelijkenissen (dezelfde kern-, ont-
wikkelings-, verbindings- en bulïergebie-
den) en verschillen (vnl. in schaal en 
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Instituut voor Natuurbehoud 

é&m: 

In het oprichtingsbesluit van 17.07.1985 werden de 

volgende taken aan het Instituut voor Natuur

behoud opgedragen: 

"Het Instituut heeft als opdracht alle passende 

wetenschappelijke studiën, onderzoekingen en 

werkzaamheden uit te voeren in verband met het 

natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het 

uitwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke 

criteria tot het voeren van het beleid inzake natuur

behoud. 

Hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, 

onderneemt de nodige studies en onderzoekingen, 

richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van 

de verworven kennis aan de bevoegde overheden, 

inzonderheid aangaande: 

• de criteria voor de instelling van natuurresen/aten 

en voor de gebieden met een bijzonder statuut 

bedoeld in de reglementering inzake het natuur

behoud; 

• het natuurbeheer in het algemeen en het beheer 

van gebieden met een bijzonder statuut; 

• de bescherming en het behoud van soorten en 

levensgemeenschappen; 

• de natuurbehoudsaspecten in de planning en in

zonderheid de effecten van sociale en economische 

activiteiten op de natuur; 

• het verzamelen van ecologische informatie en 

onderzoeksresultaten en het toepasbaar maken van 

deze gegevens en wetenschappelijke inzichten voor 

beleid en beheerspraktijk; 

• de aangelegenheden die behandeld worden door 

de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud...." 

graad van detail) tussen resp. EHS en 
GHS, kan hier enkel nog worden gemeld 
dat door georganiseerd verzet vanuit vnl. 
landbouw deze beleidsvisie als dusdanig 
geen uitvoering heeft gekregen. 
• Momenteel liggen dezelfde ecologische 
basisconcepten en de daaruit afgeleide 
zoneringen van de ontwerp-Groene 
Hoofdstructuur met enige aanpassingen 
inzake gebiedscategorieën (o.a. de invoe
ring van 'verwevingsgebieden') aan de 
basis van de afbakening van de "gewenste 
natuurlijke structuur" in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Ondertussen 
worden de onderliggende inventarisatie-
gegevens reeds gebruikt ten behoeve van 
concrete voorstellen voor bijkomende 
afbakening van natuur- en reservaat-
gebieden op de momenteel in herziening 
zijnde bestemmingsplannen (de "Ge
westplannen"). 
• De uitbouw van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk zoals voorzien in het recente 
"Decreet op het Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu" (door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd op 27.05.97) zal 
eveneens gebruik moeten maken van 
geactualiseerde inventarisaties en karte
ringen. Ook de voorziene milieuactie
plannen met betrekking tot o.m. inte
graal waterbeheer, uitwerking van 
afstandsregels of bemestingsbeperkingen 
en ecologische normstelling in het alge
meen, zijn voorbeelden van actuele aan
dachtsvelden waarbij veldbiologische 
inventarisaties onmisbaar zijn. Dit geldt 
evenzeer op het lokale niveau, waar in 
uitvoering van een milieuconvenant met 
de Vlaamse overheid het Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
wordt opgesteld. 
• Illustratief zijn tenslotte de toepassingen 
op internationaal vlak, met de aanwijzing 
van de RAMSAR-wetlands van interna
tionale betekenis voor watervogels, even
als de argumentatie en de ruimtelijke 
afbakening van resp. 23 en 40 "speciale 
beschermingszones" voor de EU-vogel-
richdijn (1997) en de EU-habitatrichdijn 
(1992), leidend tot het latere NATURA 
2000. Ook de inpassing in het toekom
stige netwerk onder de "Pan-European 
Biological and Landscape Diversity 
Strategy" van de Raad van Europa (aan
vaard in Sofia 1995) kan hieraan worden 
gekoppeld. Te verwachten is dat ook de 
uitwerking van de Biodiversiteitsconven-
tie (Rio 1992) op nationaal en regionaal 
vlak via specifieke actieplannen hierop 
aansluiting zullen krijgen. 

Monjtoring van de 

vegetatieverande

ringen in de natuur

tuin te Hasselt 

volgens een gede

tailleerd raster. 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat 
volgehouden veldbiologische inventarisa
ties onmisbaar zijn voor het onderbou
wen en uitwerken van het natuurbeleid. 
Monitoring moet ook toelaten de eflPecti-
viteit van het beleid te meten. Belangrijke 
knelpunten blijven de garanties voor de 
continuïteit, de consistentie, 
representativiteit en beschikbaarheid van 
al dan niet verwerkte maar relevante 
gegevens. 

Plaats en opdracht van het 
Instituut voor Natuurbehoud (IN) 
Geïnspireerd op het vroegere Nederland
se Rijksinstituut voor Natuurbeheer (nu 
IBN-DLO) werd door de Vlaamse Rege
ring in 1985 besloten het Instituut voor 
Natuurbehoud op te richten als weten
schappelijke (overheids) instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap (Oprichtings
besluit in kader). Hierdoor werd een kans 
geboden om op meer gestructureerde 
basis onderzoek naar de toestand van de 
natuur in Vlaanderen op te zetten. De ac
centen van dit nieuwe wetenschappelijke 
instituut werden duidelijk gelegd in de 
richting van toegepast, beleidsvoorberei-
dend onderzoek voor de Vlaamse over
heid. Hierdoor was het van in den begin
ne complementair aan reeds bestaande 
instituten. 
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Uiteraard wilde dit regionale initia
tief geen afbreuk doen aan het werk van 
sommige reeds uit de vorige eeuw date
rende federale instellingen zoals de Natio
nale Plantentuin van België in Meise en 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen in Brussel. In 
beide gevestigde huizen lag en ligt de fina
liteit van de verzamelde gegevens immers 
vooral op taxonomie en biogeografie, eer
der dan op toepassingen ten behoeve van 
bescherming en beheer. De respectieve 
collecties van deze instellingen genieten 
trouwens wereldfaam. Ook enkele univer
sitaire laboratoria (Gent, Antwerpen, 
Brussel, Leuven) hadden op het ogenblik 
van de oprichting van het IN een beperkt 
aantal vorsers actief op het terrein van 
natuurbehoud. Naast het IN werden in 
1991 enkele vroegere onderzoeksgroepen 
bij het Ministerie van Landbouw geregio
naliseerd en gefusioneerd tot een parallel 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
(eveneens van de Vlaamse Gemeenschap) 
met een duidelijk accent op oogstgericht 
onderzoek zoals bosbouw, houtteelt en 
visserij. In het Hoofdstedelijk Gewest 
werd eerder al (1989) het Brussels Insti
tuut voor Milieubeheer opgericht, maar 
in het Waalse Gewest ontbreekt tot op 
heden een gelijkaardige wetenschappelijke 
instelling. 

Het Instituut voor Natuurbehoud 
ging met 7 medewerkers van start op 
1 maart 1996 te Hasselt. Eind 1995 ver
huisde het naar Brussel en momenteel 
telt het ruim 60 personeelsleden, waar
onder 40 onderzoekers; zowat drievierde 
van het personeel is werkzaam op tijde
lijke contractuele basis voor de uitvoe
ring van projecten op korte termijn. 

Als belangrijke beleidslijn van het 
Instituut voor Natuurbehoud wordt 
getracht de klassieke veldbiologische 
inventarisaties en karteringen te combi
neren of aan te vullen met speurwerk 
naar functionele ecosysteemprocessen. 
Dit is essentieel als onderzoek op zich 
én als onderbouwing van wetenschappe
lijke adviesverlening ten behoeve van 
het beleid. Dit betekent dat het IN in 
Vlaanderen de functies tracht te vereni
gen zoals die in Nederland door het 
IBN-DLO en het IKC worden vervuld. 

Inventarisaties: werk van velen 
Om te komen tot de opstelling van 
relevante overzichten inzake soorten en 
habitats in Vlaanderen wordt door het 
IN gestreefd naar samenwerkingsver
banden met instanties of personen die 
reeds over belangrijke, zij het meestal 
fragmentaire gegevens beschikken. 
Door gericht in sommige disciplines be

kwame medewerkers op langere termijn 
aan het IN te verbinden of deze activi
teiten in het werkprogramma van de 
vaste onderzoekers op te nemen, konden 
een structurele steun aan bestaande in
ventarisatie-activiteiten geleverd worden 
en nieuwe projecten worden opgestart. 

Zo lopen er momenteel samenwer
kingsverbanden en formele overeen
komsten met particuliere organisaties 
zoals VLAVICO (Vlaamse Avifauna 
Commissie), HYLA (herpetofauna), 
VLINDERWERKGROEP (dagvlin
ders), GOMPHUS (libellen), 
SALTABEL (sprinkhanen), ARABEL 
(spinnen), FLO.WER (hogere planten) 
en andere. Gemikt wordt vooral op een 
wederzijds voordeel inzake het verzame
len en verwerken van gegevens, het be
heer van databanken en de gezamenlijke 
uitgave van publicaties, zoals versprei
dingsatlassen en -waar zinvol- Rode Lijs
ten. 

Een bijzonder waardevolle mede
werking aan vele van deze aktiviteiten 
wordt geleverd door talrijke sterk gemo
tiveerde leden van de Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubescherming 
(JNM), de tegenhanger van de neder-
landse NJN, die in Vlaanderen zoals in 
Nederland een belangrijke voedings
bodem is voor latere professionele en 
blijvend geëngageerde onderzoekers en 
natuurbeschermers. 

Gegevens over de toestand in 
beschermde gebieden onder beheer van 
de overheid of van verenigingen zoals 
Natuurreservaten v.z.w. (de -kleinere-
evenknie van Natuurmonumenten), de 
Wielewaal, of regionale Stichtingen, 
worden door ad hoc bevraging van en 
medewerking met de betrokken conser
vators verzameld en in ruimer verband 
verwerkt. Dit geldt zowel voor soorten 
en levensgemeenschappen, als voor de 
opvolging van fysische karakteristieken 
zoals grondwaterpeilen e.d. 

Teneinde de bereidheid tot het 
(blijven) verstrekken van gegevens te sti
muleren, wordt in de meeste gevallen als 
wederdienst voor deze vrijwillige mede
werking een mededelingenblad of 
rapport verzorgd door het IN, dan wel 
vanuit de betrokken verenigingen met 
steun of medewerking van het IN. 

Verschillende bijdragen in dit 
themanummer zijn een goede illustratie 
van deze bijzonder constructieve samen
werking. In de geciteerde literatuur staan 
diverse gezamenlijke uitgaven vermeld. 
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Voor sommige specifieke, vaak moei
lijke soortengroepen wordt -al dan niet in 
betaalde opdracht- samengewerkt met 
collega's uit de reeds eerder genoemde 
wetenschappelijke instellingen: vnl. het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en de Nationale 
Plantentuin van België, het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer van de Vlaamse 
Gemeenschap, evenals de Universiteiten 
van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. 

Sommige projecten worden mede in 
overleg met en ondersteuning van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
uitgevoerd (Hermy, 1989); partners zijn 
daarbij vooral te situeren in het Departe
ment Leefinilieu en Infi-astructuur: met 
name AMINAL (de administratie voor 
milieu, natuur, land en waterbeheer) 
maar ook andere zoals AWZ (de adminis
tratie voor waterwegen en zeewezen) en 
AROHM (de administratie voor ruimte
lijke ordening, huisvesting, monumenten 
en landschappen). 

Door de Vlaamse overheid worden 
trouwens onderzoeksprogramma's uitge
schreven, die een bijzondere financiële sti
mulans geven aan beleidsondersteunende 
projecten: het Vlaams Impulsprogramma 
Natuurontwikkeling en het Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek Leefinilieu 
zijn daar voorbeelden van. Het IN parti
cipeert actiefin deze programma's, samen 
met eerder vermelde onderzoeksinstan
ties. Een belangrijk initiatief sedert 1994 
is de opstelling van een tweejaarlijks Mi
lieu- en Natuurrapport voor Vlaanderen 
(MIRA), waarin o.m. milieuvraagstukken 
in relatie tot de natuur worden onder
zocht (Verbruggen, 1996). Tenslotte wor
den door het IN ook vanuit de federale 
en Europese fondsen belangrijke onder
zoeksmiddelen binnengehaald. 

Tien jaar terugblik en hoop voor 
de toekomst 
Na ruim tien jaar gestage groei en wer
king kan het IN terugblikken op én voor
uit kijken naar de invulling van noden 
en verwachtingen met betrekking tot 
natuuronderzoek. Het opstellen van een 
echte balans is wel delikaat. Meerdere van 
de hierboven geciteerde onderzoeks- en 
beleidsaspecten zouden wellicht ook zon
der Instituut gerealiseerd zijn. Natuur
studie zit immers in de lift, het draagvlak 
is in het afgelopen decennium duidelijk 
verruimd en tal van vrijwilligersverenigin-
gen hebben zich weten te professionalise
ren. Toch is het IN niet meer weg te 

denken in dit landschap, gezien zijn aan
trekkelijke en ondersteunende samenwer
kingsverbanden, zijn veelzijdigheid als 
vraagbaak of beleidsadviseur en zijn 
belang als werkverschaffer. 

Knelpunten blijven echter de zorg 
voor representativiteit van gegevens én de 
continuïteit van het basisonderzoek, 
gezien de huidige omstandigheden waar 
instant-advies en ad-hoc rapporteringen 
een sterk toenemende werkdruk beteke
nen. Vooral ook met de nieuwe opdrach
ten voorzien in het recente Decreet op 
het Natuurbehoud en in het Milieu
beleidsplan 1997-2001 staat het IN voor 
een nieuw tijdperk. Alleen al de opstel
ling van het voorziene tweejaarlijkse rap
port "Toestand van de Natuur" zal een 
geïntegreerde methodiek vergen evenals 
een verdere uitbouw van personeel en van 
de lopende samenwerkingsverbanden met 
deskundige onderzoekers en natuurstu
die-verenigingen. Ondertussen worden 
wel geregeld overzichten van bestaande 
kennis over toestand van flora en fauna 
opgesteld, zoals bijvoorbeeld voor Euro-
stat /OESO (Kuijken & Maes, 1996). 

Ongetwijfeld is in de afgelopen tien 
jaar een goede basis gelegd voor de toe
komstige uitdagingen. In de achtereen
volgende jaarlijkse werkprogramma's van 
het IN verschenen steeds duidelijker de 
lange-termijn projecten, die nadruk leg
gen op de beschrijving van de componen
ten van de natuur op niveau van zowel 
soorten, habitats als landschapsecologi-
sche eenheden. Zo is er vooral lopend on
derzoek naar vogels, herpetofauna, vissen, 
spinnen, loopkevers, dagvlinders, macro-
benthos en hogere planten, naar duinen, 
heiden, graslanden, rivieren en waterrijke 
gebieden. Met de overname van het in 
1978 gestarte nationale project van de 
Biologische Waarderingskaart van België 
(BWK) kon het IN de teloorgang van 
deze kartering vanaf 1988 opvangen, al
thans voor het Vlaamse Gewest (o.m. De 
Blust et al., 1985). Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de verdere actuali
satie, digitalisatie en publicatie, om als ge-
biedsdekkend referentiekader te kunnen 
fiingeren in zowel het natuurbehoud s.s. 
(zoals gebiedsafbakeningen voor reserva
ten of natuurontwikkeling), als in het 
milieubeleid (MER's, mestactieplan) en 
de ruimtelijke planning (Structuurplan 
Vlaanderen). 

De meeste projecten en aandachts
velden illustreren onderzoeksprioriteiten 
waar meerdere sectoren behoefte aan heb

ben en waarbij het Instituut naast het 
databeheer een niet onbelangrijke "ver-
taalfij.nctie" vervult. Immers, behalve de 
loutere inventarisatie van soorten of de 
typologie en kartering van levensgemeen
schappen c.q. ecotopen, wordt eveneens 
een uitspraak verwacht over een -liefst 
geïntegreerd- waardeoordeel. Wordt deze 
evaluatie niet toegevoegd door de onder
zoekers zelf, dan bestaat het risico dat 
derden een waardering uitvoeren op basis 
van onvolledige of minder ter zake doen
de gegevens. 

Ook het opstellen van ecosysteem
visies en -referenties verdient bijzondere 
aandacht, al gaat dit verder dan loutere 
inventarisaties te velde en de daaraan ge
koppelde evaluaties. Zo krijgen stilaan de 
gegevens van specifieke habitats (zoals 
duinen, wetlands, heiden, poelen) en 
complexe systemen zoals riviervalleien 
(Schelde, Maas, IJzer, Demer en Dijle) 
duidelijke vorm als referentiekader. 
Opnieuw is ook hier -naast de weten
schappelijke vraagstelling en het opstellen 
van relevante databanken op zich- vooral 
een geïntegreerde en beleidsgerichte inter
pretatie een toegevoegde waarde, die te
recht van het Instituut mag worden ver
wacht (o.a. Huybrechts & De Becker, 
1997; Meire et al., 1995; Provoost & 
Hofifmann, 1996; Van Looy & De Blust, 
1995). 

Besluit 
Deze inleidende bedenkingen en achter
gronden bij dit themanummer, evenals de 
hierop volgende bijdragen zelf willen een 
beeld ophangen van het enthousiasme en 
de vorderingen inzake veldbiologisch on
derzoek. De samenwerking tussen diverse 
officiële organen en particuliere instanties 
met inzet voor de natuur kreeg een struc
turele uitbouw. De publieke belangstel
ling voor studiedagen en andere natuur-
studieactiviteiten, evenals voor 
beheerswerkkampen, bezoekerscentra en 
geleide wandelingen in reservaten kent 
een hoopvolle en aanhoudende groei. 
Dit alles mag evenwel niet de indruk 

wekken dat in Vlaanderen inzake de reali
saties van het natuurbehoud te velde 
steeds een even grote vooruitgang wordt 
geboekt. Het aantal beheerde natuurreser
vaten blijft wel gestadig toenemen, zowel 
door een volgehouden subsidiëring van
wege de overheid aan particuliere organi
saties, als door overheidsaankopen zelf. 
Met nog geen 1 % van het territorium dat 
effectief als reservaat wordt beheerd, is de 
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achterstand met andere landen echter nog 
bijzonder groot (zie voor cijfergegevens 
Kuijken, 1989, 1996). Toch gaan nog 
dagelijks waardevolle terreinen onherroe
pelijk verloren, vooral bij gebrek aan vol
doende mankracht in de betrokken over
heidsdiensten en de beperkte financiële 
draagkracht van de particuliere sector. 

De geldende natuurwetgeving kent 
onvoldoende opvolging en mist voldoen
de slagkracht, mede door gebrek aan 
begeleiding en toezicht. De internationale 
instrumenten voor natuurbehoud worden 
ondertussen-zoals hiervoor geschetst- wel 
actief als hefboom aangegrepen, maar blij
ven te weinig zichtbare effecten ressorte
ren op het terrein (Cliquet & Kuijken, 
1995). Het nieuwe Decreet zal moeten 
bewijzen dat een snedige inhaalbeweging 
en een integratie van versnipperde maatre
gelen tot de mogelijkheden behoort. 

Anderzijds blijven economische sec
toren en dito ontwikkelingen veel sneller 
en veelal irreversiebel hun stempel druk
ken op ruimtegebruik en milieukwaliteit. 
Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk 
het natuurbeleid krachtdadig te blijven 
onderbouwen met een waaier van wel
overwogen en onweerlegbare inventarisa-
tiegegevens en met gericht procesonder
zoek op ecologische grondslag. 
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Summary 
Field inventories in Flanders (Belgium), with refe-

rence to the situation and function of the Institute 

of Nature Conservation 

This special issue of De Levende Natuur is focussing on 

the state of biological inventories in Flanders, where ge

nera! concepts and efforts in this field are strongly inspi-

red by the Dutch apporach indeed. In this introductory 

paper, the importance and the basic applications of un-

going inventories are discussed. Reference is also made 

to the position of the Institute of Nature Consen/ation, 

that has celebrated its 10th anniversary in 1996. 

Both the contribution of exact field data in scientific 

knowledge proper, as wel! as the relevance of invento

ries in nature management and conservation policy are 

quite evident. Some inventories rely on historical data 

and collections, others did take a more recent start; 

many initiatives are aiming at or resulting in long term 

monitoring. Complementary to the description and 

evaluation of biodiversity, more fundamental research 

on ecosystem processes, functional structures and 

(landscape)ecological relations is strongly needed in 

order to establish a frame of reference for conservation. 

The growing public concern for biodiversity has to be 

embraced as an opportunity to increase also the efforts 

for nature research in the widest sense. At the same 

time, it is clear that conservation policy can not exclusi-

vely be based upon scientific rules and backgrounds, 

but that social considerations often impose final deci-

sions. 

Data collection and monitoring can be situated mainly 

at the levels of species and populations, habitats and 

ecosystems. Each leve! require a critical selection of rele

vant research items and questions. Most inventories 

lead to the organisation of databases and can result in 

useful tools for conservation. Examples are: distribution 

atlasses, population trends and models for key species 

(see also Red Lists), mapping of habitats (e.g. the Biolo

gical Evaluation Map of Flanders), and concepts or mo

dels related to integrated management (e.g. coastal 

zones, riverine systems etc). 

Such results, even when preliminary, can be translated 

towards applications in nature management and 

consen/ation strategies or scenarios. Special efforts are 

needed to meet legal commitments from local to inter

national levels. Examples are presented where invento

ries have been used to set up Red Lists or for the 

designation of areas of international importance (e.g. 

Ramsar, Natura 2000). After rejection of the first outline 

of the Green Maln Structure in 1993, the recent Decree 

on Nature Conservation will establish a Flemish Ecologi

cal Network, to be integrated in physical planning 

Instruments. 

The above mentioned approach illustrates the function 

and position of the Institute of Nature Consen/ation as a 

governmental agency for applied scientific research on 

nature in the Flemish Region. In order to fulfill require-

ments in relation to biological Inventories, its present 

staff of 40 scientists is not sufficiënt. Therefore, a suc-

cesful approach has been developed to establish concer-

ted actions with experienced individual volunteers or 

with associations speclalised in specific fields of natural 

history (e.g. birds, herpetofauna, insects, plants etc). 

This often leads to common publications (see referen-

ces). 

Also collaboration with other scientific institutions and 

universities is needed to broaden the knowledge on the 

actual state of nature. Specific supplementary funding is 

to be found with federal and regional authorities re-

sponsible for research programmes; some EU-projects 

are relevant as well. Several administrations are keen to 

give support for field sun/eys in order to get ecological 

advice, notably the departments of public works, physi

cal planning, environmental policy and conservation. 

The new flemish Decree must soon result in the conser

vation, restoration and development of the remaining 

nature values. This will need several initiatives, many of 

them based upon continued ecosystem research and 

biological inventories. 
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