Het team Biometrie, Methodologie en
Kwaliteitszorg (BMK) van het INBO ontwikkelde een leidraad voor het ontwerp
van beleidsgerichte meetnetten in opop
dracht van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie. Deze leidraad vormt
het sluitstuk van de studieopdracht
“Kwaliteitsvolle monitoring voor het bebe
leid – Afwegingskader en rekenmodel
voor de bepaling van de steekproefsteekproef
grootte bij beleidsgerichte monitoring”.
Tijdens het project heeft BMK eerst vijf

De rivierdonderpad komt in Vlaanderen
nog slechts voor in een tiental beken,
voornamelijk in, heldere, zuurstofrijke
en structuurrijke bovenlopen. Hij wordt
bedreigd in heel West-Europa.
In het Demerbekken, het grootste deelbekken van de Schelde, werden de
laatste rivierdonderpadden gevangen
in de Herk in 1957. In 2003 werd tijdens
een staalname van de Vlaamse Milieumaatschappij onverwachts een juveniel
exemplaar gevangen in de Dorpbronbeek, een zijbeekje van de Kleine Gete.
Verkennend onderzoek toonde aan dat
het hier gaat om de enige gekende relictpopulatie voor het Demerbekken. De
toestand is er echter zorgwekkend, omwille van de recente achteruitgang en
de beperkte afmetingen van de habitat.
Een studie toonde aan dat in de Dorpbronbeek rivierdonderpad voorkwam.
Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt

meetnetten geëvalueerd en vervolgens de ontwerper besteden we ook aanaan
de opgebouwde expertise gebundeld in dacht aan de berekening van de nodige
een leidraad.
steekproefgrootte en de kosten. Dat is
belangrijk om voldoende nauwkeurige
De leidraad bevat een stappenplan om resultaten te garanderen binnen het bebe
meetnetten voor milieu- en natuurgegenatuurgege schikbare budget.
vens beter af te stemmen op de informainforma
tienoden van het beleid. Dat is vaak een Beide versies van de leidraad zijn bebe
knelpunt. Dikwijls is het overleg tussen schikbaar op www.inbo.be.
beleidsmakers en de wetenschappers
die het meetnet ontwerpen te beperkt en Wouters J., Onkelinx T., Bauwens D. en
te weinig gericht. De leidraad benadrukt Quataert P. (2008). Ontwerp en evaluatie
dat het ontwerp van een kwaliteitsvol van meetnetten voor het milieu- en nana
meetnet een interactief en interdiscipli- tuurbeleid. Leidraad voor de opdrachtopdracht
nair proces is en geeft aan hoe de sa- gever / meetnetontwerper, Vlaamse
menwerking tussen de opdrachtgever en Overheid, Departement Leefmilieu, NaNa
de meetnetontwerper optimaal zou kun- tuur en Energie & Instituut voor Natuurnen verlopen.
en Bosonderzoek, Brussel.
Om de dialoog te bevorderen, werden
aparte versies van de leidraad uitgeuitge
werkt voor de opdrachtgever en de
meetnetontwerper, met prioritaire taken
voor elke doelgroep. In de versie voor

dat de genetische diversiteit binnen riri
vierdonderpad in het Scheldebekken relatief laag is. Toch bevat deze geïsoleerde stam een relatief groot aantal ‘private
allelen’. Dit betekent dat een deel van
de genetische variatie nergens anders
wordt terug gevonden. Dergelijke populaties hebben een hoge prioriteit om
beschermd te worden. Deze populatie
wordt echter ook gekenmerkt door een
zeer lage genetische diversiteit, een
hoge differentiatie van de andere populaties en een extreme graad van isolatie
zodat de leefbaarheid op korte termijn in
vraag kan worden gesteld.
Het INBO werkt nu samen met het Agentschap voor Natuur en Bos aan een herstelprogramma, door de vis te kweken
en te verplaatsen naar een aantal andere
geschikte bovenlopen.
Mogelijk geschikte bovenlopen werden
gescreend op basis van waterkwaliteit,
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voedselbeschikbaarheid en kritische habitatvariabelen. De kweekdieren dienen
ook voldoende genetisch divers te zijn
voor het vormen van levensvatbare populaties. Na de eigenlijke herintroductie
moet een monitoringsprogramma worden opgezet.
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