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Samen in het Jaar van de Biodiversiteit

De ‘Natuurverkenning 2030’, die op 11 december van vorig jaar werd overhandigd aan
minister Schauvliege, is daar een eerste product van. We kijken deze keer niet achterom
maar resoluut vooruit: hoe kunnen we ingrijpen zodat de toekomst er beter van wordt? Als
wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid staan we immers voor een dilemma:
als we steeds meer weten over steeds minder biodiversiteit, weten we straks alles over wat
er helaas niet meer is.
De ‘Natuurverkenning 2030’ heeft aangetoond dat ook binnen de Vlaamse overheid kokers
en grenzen gesloopt kunnen worden. Niet alleen de kloof tussen beleidsdomeinen, maar evengoed die tussen wetenschap en
beleid, tussen het kortetermijndenken en de langetermijngevolgen, tussen beleid en belanghebbenden.
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Het INBO heeft een periode van reorganisatie achter de rug. De strategie voor de komende
jaren richt zich op hoogwaardig beleidsrelevant onderzoek ter ondersteuning van de overheid. Multi-disciplinariteit is daarbij belangrijk: van ecologie tot economie, met ruime aandacht voor partnerships met anderen en in samenwerking met alle belanghebbenden.

Aan de relatie met die belanghebbenden willen we ook het komende jaar heel wat aandacht besteden. We willen de banden
met het beleid, de wetenschap en de rechtstreekse belanghebbenden op het terrein verder aanhalen en elk van deze groepen
mee laten nadenken over de taakstelling van het INBO.
Onder het motto ‘samen’ duiken we dan ook graag met u het internationale jaar van de biodiversiteit in. Moge 2010 zowel voor
de biodiversiteit als voor uzelf een succes worden vol met positieve boodschappen.

In 2009 werkte het INBO,
samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
en in opdracht van het
Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM), een
monitoringstrategie uit
voor de opvolging van
natuurwaarden in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Dit is het tweede
project dat zich baseert
op de door het INBO ontwikkelde leidraad voor
een beleidsgericht meetnetontwerp. De herziening van de eerste Vlaamse Bosinventarisatie was het eerste.
Het BIM was op zoek naar een meer strategische aanpak voor
de opvolging van natuurwaarden. De vele inspanningen om
de toestand van habitat, de verspreiding van fauna en flora
en de effecten van natuurbeheer op te volgen dienden gestroomlijnd te worden en waar nodig aangevuld met nieuwe
meetnetinitiatieven. Dit laatste was verplicht in het kader van

de Europese habitat- en vogelrichtlijn van Natura 2000.
Het Zoniënwoud, met zijn aangrenzende bossen en de Woluwevallei, is ongetwijfeld het bekendste van de drie Natura
2000-gebieden die Brussel rijk is. Ook de open en beboste
gebieden in het zuidwesten en de bossen en moerassen van
de Molenbeekvallei in het noordoosten zijn Europees beschermde gebieden. Een meetnet van meer dan 1000 steekproefpunten zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat
stellen om betrouwbaar te rapporteren over de toestand en
evolutie van de Europees en gewestelijk belangrijke habitattypes. Ook voor de 27 Europees belangrijke diersoorten en de
15 soorten van gewestelijk belang werden de nodige stappen
voorzien voor hun opvolging.
Als Brussel deze strategie vlot implementeert, zal het vroeger
dan Vlaanderen aan de Europese norm voor monitoring beantwoorden.
Het wetenschappelijk rapport is voorzien begin maart 2010.
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