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Vlaanderen in kaart gebracht
BWK versie 2 beschikbaar

Informatiecentrum INBO
beter toegankelijk door
vernieuwde website

Al sinds 1997 werkt men in het INBO aan de actualisatie van de Biologische
Waarderingskaart. Versie 2 is nu voor heel Vlaanderen beschikbaar.

De vernieuwde Biologische Waarderingskaart
(BWK) versie 2 is een inventarisatie en evaluatie
van het hele Vlaamse en Brusselse grondgebied. De inventaris omvat de bodembedekking
(bebouwing, grasland, bos, …) en de aanwezige
vegetatie (natte heide, dotterbloemhooiland,
elzenbroekbos, …). Ook wordt aandacht besteed
aan kleine landschapselementen (drinkpoelen,
bomenrijen, hagen, ...). Een inkleuring in groentinten geeft de biologische waarde van het milieu
weer. Een ervaren gebruiker kan als het ware het
landschap lezen en in een oogopslag het ‘groene’
karakter van een bepaald gebied afleiden.
Aan de publicatie ging een lang proces vooraf
waarin vooral de inventarisatie op het terrein
tijdrovend was. Nochtans is het systeem zeer
eenvoudig. Een tiental medewerkers van het
INBO doorkruiste heel Vlaanderen. Ter plaatse
noteerden ze de bodembedekking en de vegetatie aan de hand van vooraf vastgelegde codes.
Het eindresultaat is een kaart die heel Vlaanderen
anno 1997-2008 weergeeft.

Vlaanderen is een van de weinige Europese regio’s die een dergelijke, gedetailleerde situering
en typering heeft van de bodembedekking en de
biotopen. Het spreekt voor zich dat zo een kaart
van nut is voor iedereen geïnteresseerd in natuurbehoud of ruimtelijke planning. De BWK laat
toe om de beleidsevaluatie (bv. Natuurrapport),
de beleidsplanning en -uitvoering (bv. afbakening
van het Vlaamse Ecologisch Netwerk) op Vlaams
niveau mee gestalte te geven. Ook voor het uitvoeren van Europese verplichtingen (bv. Natura
2000) is de BWK van belang.
De kaarten zijn online raadpleegbaar:
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/
bwk
Meer informatie vind je in het rapport
‘Biologische Waarderingskaart, versie 2.2’
(INBO.R.2010.36) en op www.inbo.be/bwk.

Steven De Saeger , steven.desaeger@inbo.be

Sinds de reorganisatie heeft het INBO een
Informatiecentrum (inclusief de bibliotheek).
Deze schat aan informatie is nu nog beter te
raadplegen via www.inbo.be/publicaties en
informatiecentrum.inbo.be.
Je kan in het Informatiecentrum de volledige
INBO-publicaties raadplegen. Via het Open
Natuur Archief bieden wij ook de volledige
wetenschappelijke publicaties aan waaraan
minstens een INBO-auteur heeft meegewerkt.
Deze institutionele opslagplaats is opgebouwd
volgens de principes van het Open Archives
Initiative (OAI). Naast de INBO-publicaties
kan je ook de bibliotheekcatalogus (boeken,
rapporten, tijdschriften) raadplegen. Die catalogus werd opgezet aan de hand van het
door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
ontwikkelde informatiesysteem IMIS. Via IMIS
stellen we nu ook extra informatie ter beschikking over:
• personen: INBO-medewerkers (inclusief
		 contactgegevens, gerelateerde projecten,
		 publicaties, datasets, …)
• instituten: detailinformatie over aanver
		 wante instellingen
• kaarten: topografische kaarten, orthofoto
		 plannen, …
• datasets: verzamelingen van INBO-data
		 bestanden, verzameld in het kader van een
		 lopende inventarisatie-actie
Op de hoofdpagina vind je in de rechterkolom
verschillende rubrieken die toelaten specifieke
types van INBO-publicaties op te sporen,
ingedeeld in A1-, A2- en A3-publicaties en
gerangschikt per jaar van uitgave en volgens
de eerste auteur.

Fint [Vilda/ Rollin Verlinde]

De knoppen ‘Zoeken in INBO-publicaties’ en
‘Open Natuur Archief’ leiden je naar de zoekinterface waar je publicaties kunt opsporen.
Bart Goossens, bart.goossens@inbo.be

INBO poster wint prijs in Letland
De INBO-poster ‘Biodiversity & Sustainability
in Flanders: an indicator-based assessment’
heeft de prijs voor de beste poster gewonnen
tijdens een congres over ‘Harmonizing Sustainability with Nature Protection’ in Valmiera,
Letland op 19 en 20 augustus. De poster geeft
een synthese van 13 SEBI-indicatoren. SEBI
staat voor Streamlining European Biodiversity
Indicators: aan de hand van 26 indicatoren
evalueert men in heel Europa op dezelfde
manier de toestand van de natuur en de voortgang van het beleid. Gegevens voor Vlaanderen kan je vinden in de publicatie ‘Natuurindicatoren 2010’ van het INBO of op www.
natuurindicatoren.be.

